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

Partea II

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

REZuMAT
În cadrul prezentului studiu, printre altele, se relevă că infracţiunea specificată la art.2422 CP RM poate să nu se afle în 

conexitate etiologică cu infracţiunea prevăzută la art.2421 CP RM. Se stabileşte că, în alte cazuri, infracţiunea specificată 
la art.2422 CP RM se poate afla în conexitate etiologică cu infracţiunea prevăzută la art.2421 CP RM. De aceea, în ipoteza 
unui eveniment sportiv care este un eveniment de pariat, nu este exclus ca aceeaşi persoană să comită atât infracţiunea de 
manipulare a unui eveniment, cât şi infracţiunea de pariuri aranjate. Se arată că, în cazul în care infracţiunea de pariuri 
aranjate apare în modalitatea normativă de informare a altor persoane despre existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării 
evenimentului de pariat, scopul infracţiunii este unul special: a determina persoanele, care au fost informate referitor la 
existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării evenimentului de pariat, să participe la pariul respectiv. Se subliniază că su-
biectul infracţiunii prevăzute la art.2422 CP RM are calitatea specială de persoană care cunoaşte cu certitudine existenţa 
unei înţelegeri privind trucarea evenimentului de pariat. 

Cuvinte-cheie: pariuri aranjate; eveniment sportiv; alt eveniment de pariat; modalitate normativă; latura subiectivă a 
infracţiunii; subiectul infracţiunii; circumstanţă agravantă.

SuMMARY
In the present study, among others, it is revealed that the offence specified at art.2422 PC RM may not be in etiological 

connection with the offence under art.2421 PC RM. It is stated that, in other cases, the offence specified by art.2422 PC RM 
can be in etiological conjunction with the offence referred to art.2421 PC RM. Therefore, if a sporting event is a betting 
one, it is possible that the same person to commit both the offence of manipulation of an event and the offence of arranged 
betting. It is shown that, if the offence of arranged betting occurs in the normative modality of informing other people about 
the existence of an arrangement related to the betting event, the purpose of the offence is a special one: to determine those 
who have been informed about the arrangement related to the betting event, to participate by betting on the exact event. It 
is emphasized that the subject of the offence under art.2422 PC RM has the special quality of the person who knows with 
certainty about the existence of an arrangement related to the betting event

Keywords: arranged betting; sport event; other betting event; normative modality; the subjective side of the offence; 
the subject of the offence; aggravating circumstance.

În Nota informativă la unul dintre cele două pro-
iecte de lege, care stau la baza adoptării art.2421 

CP RM, se menţionează: „Pariurile se pot face atât pe 
rezultatul final al unui eveniment, cât şi pe elementele 
separate ale acestuia”1.

Într-adevăr, de exemplu, din art.1 cap. IV al Re-
gulamentului de funcţionare a „Dealcom Grup” SRL, 
reiese că pariul se stabileşte pentru: câştigătorul unui 
eveniment/rezultatul final (opţiunea 1 – pentru victo-
ria jucătorului/jucătorilor care joacă acasă; opţiunea X 
– pentru egalitate; opţiunea 2 – pentru victoria jucăto-
rului/jucătorilor în deplasare); rezultatul primei repri-
ze; rezultatul reprizei secunde; înscrierea/neînscrierea 
de goluri; numărul de goluri; minutul primului gol; 
scorul corect; rezultatul la pauza/la sfârşitul jocului; 
jucătorul care înscrie primul/ultimul gol; echipa care 
înscrie prima şi care câştigă etc.2.

Astfel, conchidem că nici această împrejurare nu 
contează în vederea calificării faptei în baza art.2422 
CP RM.

Cea de-a doua modalitate normativă a acţiunii 
prejudiciabile prevăzută la art.2422 CP RM – infor-

marea altor persoane despre existenţa unei înţelegeri 
în privinţa trucării evenimentului de pariat – presupu-
ne furnizarea de informaţii către alte persoane despre 
existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării evenimen-
tului de pariat. Informarea altor persoane despre exis-
tenţa unei înţelegeri în privinţa trucării evenimentului 
de pariat trebuie privită ca un exemplu de aşa-numita 
„complicitate calificată”. Aceasta pentru că fapta ce-
luia, care informează alte persoane despre existenţa 
unei înţelegeri în privinţa trucării evenimentului de 
pariat, se asimilează faptei autorului infracţiunii. În 
această ipoteză, nu este necesară referirea suplimen-
tară la alin.(5) art.42 CP RM.

Totodată, răspunderea se va aplica în baza alin.(5) 
art.42 şi art.2422 CP RM în cazul contribuirii la parie-
rea – de către o persoană care cunoaşte cu certitudine 
că există o înţelegere privind trucarea unui eveniment 
sportiv sau a unui alt eveniment de pariat – pe acel 
eveniment, fie prin sfaturi, indicaţii, acordare de mij-
loace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, fie 
prin promiterea dinainte de favorizare a autorului in-
fracţiunii, de tăinuire a mijloacelor sau instrumentelor 
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de săvârşire a infracţiunii, a urmelor acesteia sau a 
obiectelor dobândite pe cale criminală, fie prin promi-
terea din timp autorului infracţiunii a procurării sau a 
vinderii unor asemenea obiecte.

După analiza celor două modalităţi normative ale 
acţiunii prejudiciabile, prevăzute la art.2422 CP RM, 
este necesar să menţionăm că infracţiunea de pariuri 
aranjate constituie o formă specifică a: 1) pregătirii 
de escrocherie (atunci când infracţiunea dată apare 
în modalitatea normativă de pariere pe un eveniment 
sportiv sau pe un alt eveniment de pariat), deoare-
ce presupune crearea intenţionată de condiţii pentru 
dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane pe calea 
înşelăciunii sau a abuzului de încredere, implicând 
utilizarea informaţiei despre existenţa unei înţelegeri 
în privinţa trucării evenimentului de pariat; 2) compli-
cităţii la pregătirea de escrocherie (atunci când infrac-
ţiunea prevăzută la art.2422 CP RM apare în modali-
tatea normativă de informare a altor persoane despre 
existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării evenimen-
tului de pariat), deoarece presupune înlesnirea creării 
intenţionate de condiţii pentru dobândirea ilicită a bu-
nurilor altei persoane pe calea înşelăciunii sau a abu-
zului de încredere, implicând punerea la dispoziţie a 
informaţiei despre existenţa unei înţelegeri în privinţa 
trucării evenimentului de pariat.

Din cele evocate supra, rezultă că aplicarea răs-
punderii conform art.2422 CP RM exclude aplicarea 
suplimentară fie a art.26 şi 190 CP RM, fie a alin.(5) 
art.42, art.26 şi 190 CP RM.

În altă ordine de idei, în Nota informativă la unul 
dintre cele două proiecte de lege, care stau la baza 
adoptării art.2422 CP RM, se menţionează: „Deşi cel 
mai frecvent pariurile se fac pe competiţiile sportive, 
art.2422 CP RM se referă atât la evenimentele sporti-
ve, cât şi la alte evenimente care pot fi propuse spre 
pariere, dat fiind faptul că pariurile nu se limitează 
doar la evenimentele sportive”3.

Cu alte cuvinte, infracţiunea specificată la art.2422 
CP RM poate să nu se afle în conexitate etiologică4 

cu infracţiunea prevăzută la art.2421 CP RM. Or, aşa 
cum rezultă din textul legii penale, în contextul ul-
timei infracţiuni, în calitate de eveniment manipulat 
poate apare un eveniment sportiv care să nu fie un 
eveniment de pariat.

În acest plan, în Recomandarea de decizie a Consi-
liului Uniunii Europene de autorizare a Comisiei Eu-
ropene să participe, în numele Uniunii Europene, la 
negocierile referitoare la o Convenţie internaţională a 
Consiliului Europei privind lupta împotriva manipu-
lării rezultatelor sportive, adoptată la 13.11.2012, se 
arată cu drept cuvânt: „Aranjarea meciurilor nu este 

legată în mod necesar de pariurile sportive. Cu toate 
acestea, combinaţia dintre pariurile sportive neregula-
mentare şi aranjarea meciurilor reprezintă o amenin-
ţare reală pentru evenimentele sportive, în mare parte 
din cauza unor persoane sau a unor reţele criminale 
care utilizează pariurile sportive pentru a obţine ve-
nituri”5.

Reiese că, în alte cazuri, infracţiunea specificată la 
art.2422 CP RM se poate afla în conexitate etiologică4 
cu infracţiunea prevăzută la art.2421 CP RM. De ace-
ea, în ipoteza unui eveniment sportiv care este un eve-
niment de pariat, nu este exclus ca aceeaşi persoană 
să comită atât infracţiunea de manipulare a unui eve-
niment, cât şi infracţiunea de pariuri aranjate. Aceasta 
devine posibil în cazul în care informaţia despre exis-
tenţa unei înţelegeri privind trucarea unui eveniment 
de pariat o deţine persoana care, în prealabil, a încu-
rajat, a influenţat sau a instruit un participant la un 
eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat să în-
treprindă 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 alt registru, aşa cum am menţionat deja, mijloa-
cele de săvârşire a infracţiunii specificate la art.2422 
CP RM sunt: a) banii pe care făptuitorul îi depune în 
vederea participării la pariu sau b) informaţia despre 
existenţa unei înţelegeri privind trucarea unui eveni-
ment de pariat, pe care făptuitorul o furnizează.

Aceste două entităţi au calitatea anume de mij-
loace de săvârşire a infracţiunii, întrucât făptuitorul 
le foloseşte „pentru influenţarea asupra obiectului 
in fracţiunii (inclusiv asupra obiectului material al 
infracţiunii), contribuind la atingerea rezultatului in-
fracţional... Sub aspect volitiv, mijlocul de săvârşire a 
in fracţiunii doar «e pus în funcţiune» de către făptui-
tor, după care procesul de influenţare asupra obiectu-
lui infracţiunii are loc în afara controlului conştient-
volitiv al făptuitorului”6.

Încheind investigarea laturii obiective a infracţiu-
nii de pariuri aranjate, menţionăm că această infracţi-
une este una formală. Ea se consideră consumată din 
momentul fie al parierii pe un eveniment sportiv sau 
pe un alt eveniment de pariat, fie al informării altor 
persoane despre existenţa unei înţelegeri în privinţa 
trucării acelui eveniment.

Latura subiectivă a infracţiunii prevăzută la 
art.2422 CP RM se caracterizează prin intenţie directă. 
De regulă, motivul infracţiunii în cauză se exprimă în 
interesul material.

În cazul în care infracţiunea analizată apare în 
modalitatea normativă de informare a altor persoa-
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ne despre existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării 
evenimentului de pariat, scopul infracţiunii este unul 
special: scopul de a determina persoanele, care au fost 
informate cu privire la existenţa unei înţelegeri în pri-
vinţa trucării evenimentului de pariat, să participe la 
pariul respectiv.

Subiectul infracţiunii de pariuri aranjate este: 
1) persoana fizică responsabilă care, în momentul 

comiterii faptei, a atins vârsta de 16 ani; 
2) persoana juridică (cu excepţia autorităţii pu-

blice).
În ambele cazuri, subiectul infracţiunii analizate 

are calitatea specială de persoană care cunoaşte cu 
certitudine despre existenţa unei înţelegeri privind 
trucarea evenimentului de pariat.

Poate cunoaşte cu certitudine despre existenţa unei 
înţelegeri privind trucarea evenimentului de pariat: 
participantul la un eveniment de pariat; antrenorul; 
agentul de jucători; membrul juriului; proprietarul de 
club sportiv; persoana care face parte din conducerea 
unei organizaţii sportive etc.

Nu este exclus ca subiect al infracţiunii speci-
ficate la art.2422 CP RM să fie chiar organizatorul 
pariului. Aceasta rezultă implicit din prevederea de 
la lit.b) alin.(2) art.11 al Legii cu privire la jocurile 
de noroc: organizatorului jocurilor de noroc i se in-
terzice să participe la jocul de noroc desfăşurat de 
el personal. Interdicţia dată se extinde şi asupra per-
soanelor fizice din rândurile acţionarilor, asociaţilor, 
membrilor comitetului de conducere sau persoanelor 
a căror atribuţie nemijlocită de serviciu este desfă-
şurarea jocului de noroc sau exercitarea controlului 
asupra lui.

Bineînţeles, într-o astfel de situaţie, victimă a in-
fracţiunii poate fi numai participantul la pariul preju-
diciat, nu şi organizatorul pariului.

Este necesar a face o precizare în legătură cu su-
biectul infracţiunii în prezenţa modalităţii normative 
de informare a altor persoane despre existenţa unei 
înţelegeri în privinţa trucării evenimentului de pa-
riat. În acest caz, cel care informează alte persoane 
despre existenţa unei înţelegeri, în privinţa trucării 
evenimentului de pariat, îndeplineşte rolul de autor 
al infracţiunii prevăzute la art.2422 CP RM, şi nu de 
complice la această infracţiune. Totodată, dacă per-
soana – informată de către autorul infracţiunii despre 
existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării evenimen-
tului de pariat – va paria pe acel eveniment utilizând 
informaţia în cauză, ea va deveni, la rândul său, autor 
al infracţiunii de pariuri aranjate.

În altă ordine de idei, răspunderea se agravează 
conform lit.a) alin.(2) art.2422 CP RM, dacă infracţi-

unea de pariuri aranjate este săvârşită de un grup cri-
minal organizat sau de o organizaţie criminală.

Potrivit art.46 CP RM, grupul criminal organizat 
este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat 
în prealabil pentru a comite una sau mai multe infrac-
ţiuni. În corespundere cu alin.(1) art.47 CP RM, se 
consideră organizaţie (asociaţie) criminală o reuniu-
ne de grupuri criminale organizate într-o comunitate 
stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, 
între membrii organizaţiei şi structurile ei, a funcţii-
lor de administrare, asigurare şi executare a intenţiilor 
criminale ale organizaţiei în scopul de a influenţa ac-
tivitatea economică şi de altă natură a persoanelor fi-
zice şi juridice sau de a o controla, în alte forme, în 
vederea obţinerii de avantaje şi realizării de interese 
economice, financiare sau politice.

În contextul agravantei de la lit.a) alin.(2) art.2422 
CP RM, individualizarea pedepsei se poate face în 
funcţie de forma de participaţie în a cărei prezenţă 
este comisă infracţiunea de pariuri aranjate: grupul 
criminal organizat sau organizaţia criminală.

Aplicarea lit.a) alin.(2) art.2422 CP RM exclude 
aplicarea lit.c) alin.(1) art.77 CP RM.

Indiferent de rolul executat la săvârşirea infracţiu-
nii, toţi membrii grupului criminal organizat răspund 
în calitate de coautori. De aceea, la calificarea celor 
săvârşite de ei conform lit.a) alin.(2) art.2422 CP RM 
nu este necesară trimiterea la art.42 CP RM.

Infracţiunea poate fi săvârşită nemijlocit şi de că-
tre o singură persoană, care a acţionat la însărcinarea 
grupului criminal organizat. În astfel de cazuri, cele 
comise de ea trebuie calificate potrivit lit.a) alin.(2) 
art.2422 CP RM, dacă autorul infracţiunii face parte 
din grupul criminal organizat în al cărui interes a ac-
ţionat.

Infracţiunea se consideră săvârşită de o organizaţie 
criminală, dacă a fost comisă de un membru al acesteia 
în interesul ei sau de o persoană care nu este membru 
al organizaţiei respective, la însărcinarea acesteia.

Membrul organizaţiei criminale poartă răspundere 
penală numai pentru infracţiu nile la a căror pregătire 
sau săvârşire a participat. În contrast, organizatorul şi 
conducă torul organizaţiei criminale poartă răspundere 
pentru toate infracţiunile săvârşite de această organi-
zaţie.

În alt context, răspunderea se agravează conform 
lit.b) alin.(2) art.2422 CP RM, dacă infracţiunea de 
pariuri aranjate cauzează daune în proporţii deosebit 
de mari.

În prezenţa agravantei date, obiectul material al 
infracţiunii îl reprezintă sumele băneşti constituind 
daunele în proporţii deosebit de mari. În ipoteza în 
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care mărimea daunelor cauzate nu atinge proporţiile 
deosebit de mari, ca şi în cazul în care în genere nu se 
cauzează daune, răspunderea se va aplica în baza alin.
(1) art.2422 CP RM.

În cazul funcţionării circumstanţei agravante con-
semnate la lit.b) alin.(2) art.2422 CP RM, infracţiu-
nea de pariuri aranjate are, în mod inerent, o victimă. 
Aceasta este fie participantul la pariu (în cazul siste-
mului mutual ca formă a pariului), fie organizatorul 
pariului (în cazul sistemului bookmaker ca formă a 
pariului).

Se poate observa că, în prezenţa circumstanţei agra-
vante consemnate la lit.b) alin.(2) art.2422 CP RM, in-
fracţiunea de pariuri aranjate constituie o formă spe-
cifică a: 1) escrocheriei în formă consumată săvârşită 
în proporţii deosebit de mari, adică a faptei specificate 
la alin.(5) art.190 CP RM (atunci când infracţiunea 
de pariuri aranjate apare în modalitatea normativă de 
pariere pe un eveniment sportiv sau pe un alt eveni-
ment de pariat), deoarece presupune dobândirea ili-
cită a bunurilor altei persoane, în proporţii deosebit 
de mari, pe calea înşelăciunii sau a abuzului de încre-
dere, implicând utilizarea informaţiei despre existenţa 
unei înţelegeri în privinţa trucării evenimentului de 
pariat; 2) complicităţii la escrocheria în formă con-
sumată săvârşită în proporţii deosebit de mari, adică 
a faptei specificate la alin.(5) art.42 şi alin.(5) art.190 
CP RM) (atunci când infracţiunea de pariuri aranjate 
apare în modalitatea normativă de informare a altor 
persoane despre existenţa unei înţelegeri în privinţa 
trucării evenimentului de pariat), deoarece presupune 
înlesnirea dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane, 
în proporţii deosebit de mari, pe calea înşelăciunii sau 
a abuzului de încredere, implicând punerea la dispo-
ziţie a informaţiei despre existenţa unei înţelegeri în 
privinţa trucării evenimentului de pariat.

Din cele evocate supra, rezultă că aplicarea răs-
punderii conform lit.b) alin.(2) art.2422 CP RM exclu-
de aplicarea suplimentară fie a art.190 CP RM, fie a 
alin.(5) art.42 şi 190 CP RM.

În cazul funcţionării circumstanţei agravante con-
semnate la lit.b) alin.(2) art.2422 CP RM, infracţiunea 
de pariuri aranjate este o infracţiune materială. Ea se 
consideră consumată din momentul producerii daune-
lor în proporţii deosebit de mari.

În sensul prevederii de la lit.b) alin.(2) art.2422 CP 
RM, reieşind din alin.(1) art.126 CP RM, se consideră 
proporţii deosebit de mari valoarea pagubei pricinui-
te, care, la momentul săvârşirii infracţiunii, depăşeşte 
5.000 unităţi convenţionale.

În cazul funcţionării agravantei consemnate la lit.b) 
alin.(2) art.2422 CP RM, intenţia făptuitorului este fie 

doar directă (în ipoteza în care infracţiunea analizată 
apare în modalitatea normativă de informare a altor 
persoane despre existenţa unei înţelegeri în privinţa 
trucării evenimentului de pariat), fie directă sau indi-
rectă (în ipoteza în care infracţiunea analizată apare 
în modalitatea normativă de pariere pe un eveniment 
sportiv sau pe un alt eveniment de pariat).

Dacă făptuitorul are intenţia determinată simplă 
de a cauza daune în proporţii deosebit de mari, inten-
ţie pe care nu o poate realiza din cauze independente 
de voinţa lui, atunci fapta trebuie calificată conform 
art.27 şi lit.b) alin.(2) art.2422 CP RM, indiferent de 
mărimea prejudiciului patrimonial care s-a produs în 
realitate. În contrast, dacă făptuitorul manifestă inten-
ţie determinată alternativă sau intenţie nedeterminată, 
calificarea trebuie făcută nu în funcţie de orientarea 
intenţiei (întrucât nu este cu putinţă a o particulariza), 
dar în funcţie de urmările prejudiciabile produse în 
mod efectiv.

Dacă infracţiunea specificată la lit.b) alin.(2) 
art.2422 CP RM este săvârşită de două sau mai multe 
persoane, răspunderea lor trebuie să depindă de pre-
zenţa intenţiei fiecă rei persoane de a cauza un preju-
diciu patrimonial care, în ansamblu, va fi exprimat în 
proporţii deosebit de mari. Este însă posibil ca pro-
porţiile deosebit de mari să se compună din câteva 
sume ce provin din câteva episoade ale unei infracţi-
uni unice prelungite, săvârşite de două sau mai multe 
persoane care au luat parte nu la toate aceste episoade. 
În acest caz, răspunderea fiecăreia din aceste persoane 
va fi pusă în dependenţă nu de dauna integrală, care 
a fost cauzată de întregul grup, în toate episoadele, 
ci va fi limitată numai la acele episoade care au fost 
executate cu participarea nemijlocită a persoanei re-
spective.

Ca rezultat al investigării infracţiunii prevăzute la 
art.2422 CP RM, considerăm necesară formularea ur-
mătoarelor concluzii:

1) dispoziţia art.2422 CP RM presupune ipoteza 
desfăşurării în condiţii de legalitate a activităţii de or-
ganizare a pariurilor, privită ca una din formele activi-
tăţii de întreprinzător. Dacă dispoziţia în cauză ar pre-
supune ipoteza desfăşurării în condiţii de ilegalitate a 
activităţii de organizare a pariurilor, ar fi imposibil de 
stabilit valorile şi relaţiile sociale apărate de articolul 
în cauză;

2) desfăşurarea ilegală a activităţii de organizare 
a pariurilor va atrage răspunderea, după caz, potrivit 
art.241 CP RM sau art.263 al Codului contravenţio-
nal;

3) valoarea socială specifică, lezată prin săvârşirea 
infracţiunii prevăzute la art.2422 CP RM, o constituie 
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practicarea activităţii de întreprinzător cu respectarea 
regulilor de desfăşurare a unui pariu;

4) în cazul când infracţiunea de pariuri aranjate 
presupune producerea de daune materiale, obiectul 
material al infracţiunii îl reprezintă sumele băneşti 
constituind acele daune;

5) în ipoteza infracţiunii specificate la art.2422 CP 
RM atestăm existenţa unei victime doar atunci când, 
ca rezultat al comiterii infracţiunii, participantul la pa-
riu (în cazul sistemului mutual ca formă a pariului) 
sau organizatorul pariului (în cazul sistemului book-
maker ca formă a pariului) suferă daune materiale;

6) modalităţile normative cu caracter alternativ ale 
acţiunii prejudiciabile prevăzute la art.2422 CP RM 
sunt: a) parierea pe un eveniment sportiv sau pe un 
alt eveniment de pariat; b) informarea altor persoa-
ne despre existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării 
evenimentului de pariat;

7) parierea pe un eveniment sportiv sau pe un alt 
eveniment de pariat nu trebuie confundată cu organi-
zarea pariului pe un eveniment sportiv sau pe un alt 
eveniment de pariat;

8) forma pariurilor nu are importanţă în vederea 
calificării faptei în baza art.2422 CP RM. De aseme-
nea, la calificarea faptei conform art.2422 CP RM nu 
are relevanţă, dacă pariurile se fac pe rezultatul final 
al unui eveniment de pariat sau pe elementele separate 
ale acestuia;

9) infracţiunea specificată la art.2422 CP RM poate 
să nu se afle în conexitate etiologică cu infracţiunea 
prevăzută la art.2421 CP RM;

10) totuşi, în anumite cazuri, infracţiunea specifi-
cată la art.2422 CP RM se poate afla în conexitate eti-
ologică cu infracţiunea prevăzută la art.2421 CP RM. 
De aceea, în ipoteza unui eveniment sportiv care este 
un eveniment de pariat, nu este exclus ca aceeaşi per-
soană să comită atât infracţiunea de manipulare a unui 
eveniment, cât şi infracţiunea de pariuri aranjate;

11) în cazul în care infracţiunea de pariuri aranjate 
apare în modalitatea normativă de informare a altor 
persoane despre existenţa unei înţelegeri în privinţa 
trucării evenimentului de pariat, scopul infracţiunii 
este unul special: scopul de a determina persoanele, 
care au fost informate cu privire la existenţa unei în-
ţelegeri în privinţa trucării evenimentului de pariat, să 
participe la pariul respectiv;

12) subiectul infracţiunii prevăzute la art.2422 CP 
RM are calitatea specială de persoană care cunoaşte 
cu certitudine despre existenţa unei înţelegeri privind 
trucarea evenimentului de pariat;

13) nu este exclus ca subiect al infracţiunii de pa-
riuri aranjate să fie chiar organizatorul pariului. Bine-

înţeles, într-o astfel de situaţie, victimă a infracţiunii 
poate fi numai participantul la pariu prejudiciat, nu şi 
organizatorul pariului;

14) în prezenţa circumstanţei agravante consemna-
tă la lit.b) alin.(2) art.2422 CP RM, obiectul material 
al infracţiunii îl reprezintă sumele băneşti constituind 
daunele în proporţii deosebit de mari. În ipoteza în 
care mărimea daunelor cauzate nu atinge proporţiile 
deosebit de mari, ca şi în cazul în care în genere nu se 
cauzează daune, răspunderea se va aplica în baza alin.
(1) art.2422 CP RM;

15) în cazul funcţionării agravantei consemnată la 
lit.b) alin.(2) art.2422 CP RM, infracţiunea de pariuri 
aranjate are, în mod inerent, o victimă. Aceasta este 
fie participantul la pariu (în cazul sistemului mutual 
ca formă a pariului), fie organizatorul pariului (în ca-
zul sistemului bookmaker ca formă a pariului);

16) în prezenţa circumstanţei agravante consemna-
tă la lit.b) alin.(2) art.2422 CP RM, intenţia făptuitoru-
lui este fie doar directă (în ipoteza în care infracţiunea 
analizată apare în modalitatea normativă de informa-
re a altor persoane despre existenţa unei înţelegeri în 
privinţa trucării evenimentului de pariat), fie directă 
sau indirectă (în ipoteza în care infracţiunea analizată 
apare în modalitatea normativă de pariere pe un eve-
niment sportiv sau pe un alt eveniment de pariat).

Note:

1Nota 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=91
8&Itemid=35&lang=ro (vizitat 15.09.2013).

2 Regulamentul de funcţionare a „Dealcom Grup” SRL 
// http://www.bookmaker.md/Regulament.doc (vizitat 
15.09.2013).

3 Nota informativă la Proiectul de lege pentru completa-
rea unor acte legislative ... (vizitat 15.09.2013).

4 Conexitatea etiologică presupune ca ambele infracţiuni 
să fie săvârşite cu intenţie, iar făptuitorul să ştie în momentul 
comiterii primei infracţiuni că o va săvârşi şi pe a doua.

 A se vedea în acest sens: Hotca M.A., Codul penal: Co-
mentarii şi explicaţii, C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p.384-
385.

5 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.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2
012:0655:FIN:RO:HTML (vizitat 15.09.2013).

6 Reşetnicov A., Disocierea mijlocului de săvârşire a in-
fracţiunii de obiectul material al infrac ţiunii: consideraţii 
intro duc tive, în Revista ştiinţifică a USM „Studia Universi-
tatis”. Seria „Ştiinţe sociale”, 2008, nr.1, p.114-119.
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Instituţia îndatoririlor fundamentale este oglindită 
în instrumentele internaţionale doar în linii gene-

rale în strânsă corelaţie cu drepturile şi libertăţile funda-
mentale cetăţeneşti. Formula generală cuprinde cerinţa 
ca stipularea drepturilor fundamentale cetăţeneşti să fie 
însoţită de stabilirea unor obligaţii fundamentale.

Şi într-adevăr constituţiile statelor, de regulă, dedică 
un capitol îndatoririlor fundamentale în cadrul instituţi-
ei drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

În aceste împejurări, doctrina constituţională studia-
ză materia vizată, dar abordarea problematicii diferă de 
la autor la autor, nu numai în ceea ce ţine de definirea 
îndatoririlor fundamentale, dar şi de identificarea lor. În 
urma cercetării doctrinei constituţionale, s-au evidenţi-
at aceste tendinţe. Bunăoară, un grup de autori nu iden-
tifică criteriile de definire a îndatoririlor fundamentale, 
alt grup identifică unul sau două criterii. Şi, în fine, al 
treilea grup de autori formulează clar trei criterii ce stau 
la baza definirii sintagmei „îndatoriri fundamentale”.

Altă problemă ţine de definirea însăşi a sintagmei 
„îndatoriri fundamentale”, ce variază de la autor la au-
tor. Mai mult ca atât, alţi constituţionalişti nici nu defi-
nesc această sintagmă.

O a treia problemă ţine de identificarea şi formularea 
„îndatoririlor fundamentale”. În mare parte, doctrinarii 
se opresc la îndatoririle fundamentale stipulate direct în 
capitolul constituţional cu titlul „Îndatoriri fundamen-
tale”. Pe când alt grup extinde numărul de îndatoriri 
fundamentale.

Şi, în fine, dar nu în ultimul rând, apare problema 
clasificării îndatoririlor fundamentale, care face obiect 
de studiu doar pentru unii autori.

Pornind de la aceea că îndatoririle fundamentale 
sunt veritabile obligaţii juridico-morale, ne propu-
nem scopul de a expune, cerceta instituţia constitu-
ţională „îndatoririle fundamentale” în complexitatea 
sa. Identificarea criteriilor de definire, definirea, ca 
mai apoi în baza celor obţinute să identificăm îndato-
ririle fundamentale şi, după posibilitate, să facem o 
calsificare a lor. Şi, indiscutabil, în final să expunem 
conţinutul acestor îndatoriri fundamentale și să for-
mulăm şi nişte propuneri.

Întru realizarea acestui scop, au fost studiate şi 
supuse analizei lucrările în domeniu ale următori-
lor constituţionalişti: I.Guceac, V.Popa, T.Cârnaţ,       
V.M. Ivanov, I.Deleanu, G.Vrabie, I.Muraru,                     
E.S. Tănăsescu ș.a.

Preliminarii
Cadrul juridic al materiei. Primul document 

(cronologic) care pune problema îndatoririlor fun-
damentale este Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului. Astfel, potrivit art.29 „Orice persoană are 
îndatoriri faţă de colectivitate, deoarece numai în ca-
drul acesteia este posibilă dezvoltarea liberă şi depli-
nă a personalităţii sale”1.

Această stipulare şi-a găsit reglementare în alte 
două documente, instrumente internaţionale, şi anu-
me: 1. Pactul Internaţional cu privire la drepturile 
civile şi politice2; 2. Pactul Internaţional cu privire la 
drepturile economice, sociale şi culturale3, în pream-
bulul cărora se stipulează că „Individul are îndatoriri 
faţă de semenii săi şi faţă de colectivitatea căreia îi 
aparţine şi este dator a se strădui să promoveze şi să 
respecte drepturile recunoscute”.

ÎNDATORIRILE  FuNDAMENTALE – VERITABILE 
OBLIGAŢII  juRIDICO-MORALE  CONSTITuŢIONALE: 

ABORDăRI  TEORETICE  ŞI  REGLEMNTăRI

Alexandru ArSEnI, 
doctor în drept, conferenţiar universitar

REZuMAT
Fiinţa umană în virtutea naşterii dobândeşte un şir de drepturi şi libertăţi, recunoscute fundamentale şi naturale după 

natura juridică. În acelaşi timp, orice persoană are şi îndatoriri faţă de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este 
posibilă dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii sale.

Totodată, îndatoririle fundamentale mobilizează oamenii la realizarea scopurilor societăţii constituind în acelaşi timp 
garanţia, printre alte garanţii, că drepturile fundamentale se pot realiza efectiv.

Cuvinte-cheie: obligaţii, îndatoriri, îndatoriri fundamentale, clasificare, identificare, definire.

SuMMARY
The human being in the virtue of the birth gets a number of recognized fundamental and natural rights and liberties, 

and natural as to their juridical nature. At the same time, any person also has obligations to collectivity, because only in its 
framework it is possible the free and complete development of his personality. At the same time, the fundamental obligations 
mobilize people to carry out the society’s goals and at the same time constituting the guarantee among other guarantees, 
that his fundamental rights can effectively come true. 

Keywords: obligations, fundamental obligations, classification, identification, definition.
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Aceste reglementări sunt unanim susţinute de 
constituţionalişti, precizând că „drepturile cetăţeneşti 
sunt un produs al mediului social şi de aceea ele trebuie 
executate, în aşa fel încât să nu aducă atingere dreptu-
rilor şi libertăţilor celorlalţi indivizi aflaţi pe teritoriul 
statului. Şi din acest motiv, stipularea drepturilor fun-
damentale cetăţeneşti ce cere a fi însoţită de stabilirea 
unor obligaţii fundamentale”4. În acelaşi context, pe 
bună dreptate, „idealul libertăţii individului nu înseam-
nă nicidecum că acesta nu este supus niciunei restricţii, 
că nu are nici o responsabilitate faţă de alţii şi faţă de 
societate”5.

Interdependenţa şi legătura dintre drepturile şi li-
bertăţile fundamentale şi îndatoririle fundamentale este 
susţinută de către toţi constituţionaliştii.

Această axiomă ne îndeamnă să formulăm princi-
piul „unităţii organice” între drepturile libertăţile şi 
îndatoririle fundamentale – condiţie a dezvoltării per-
sonalităţii umane şi edificării statului de drept şi de-
mocratic.

Definirea categoriei „îndatoriri fundamen-1. 
tale”

Criteriile de definire a îndatoririlor funda-1.1. 
mentale

Potrivit constituţionalistului V.Popa, „Îndatoririle 
fundamentale, ca şi drepturile fundamentale, sunt ace-
lea cărora li se dă o valoare mai mare şi sunt înscrise în 
Constituţie de unde obţin calitatea de a fi fundamenta-
le”6. De aici deducem două criterii pe baza cărora unele 
îndatoriri obţin calitatea de „îndatoriri fundamentale”, 
şi anume:

1. Îndatoririlor fundamentale li se acordă o „valoa-
rea mai mare”. Ce-i drept, autorul nu arată de către cine 
li se acordă îndatoririlor date această valoare.

2. Datorită acestei „valori”, ele sunt înscrise în Con-
stituţie. Pe bună dreptate, Constituţia Republicii Mol-
dova, ca de altfel şi constituţiile altor state, consacră un 
capitol aparte (3), în titlul 2, îndatoririlor fundamenta-
le.

La rândul său, constituţionalistul Ion Guceac men-
ţionează că „îndatoririle fundamentale sunt esenţiale, 
vitale pentru stat în aceeaşi măsură în care drepturile 
şi libertăţile sunt esenţiale pentru individ”7. De data 
aceasta, este invocat un alt criteriu, ce distinge îndato-
ririle fundamentale de celelalte îndatoriri, şi anume: că 
aceste îndatoriri sunt „esenţiale, vitale pentru stat”, am 
adăuga pentru întreaga societate, şi nu pentru individ, 
ca în cazul „drepturilor şi libertăţilor fundamentale”.

Constituţionalistul T.Cârnaţ, caracterizând concep-
tul de îndatoriri fundamentale, reţine că acestea: 

„– Reprezintă obligaţii ale cetăţenilor asumate în 
viaţa socială şi determinate de scopurile societăţii; sunt 
denumite «fundamentale» pentru că sunt «esenţiale», 
societatea le conferă o mai mare valoare ce se reflectă 
în consacrarea lor juridică (Constituţii, legi etc.). 

– Sunt îndatoriri a căror realizare se asigură prin 
convingere sau, la nevoie, prin forţa de constrângere 
a statului”8.

De aici identificăm următoarele criterii ce disting 
îndatoririle fundamentale de celelalte îndatoriri şi, în 
fond, sunt criteriile de definire a acestei categorii. Aşa-
dar, aceste îndatoriri:

sunt „esenţiale”, societatea le conferă o mare va-1. 
loare;

datorită acestei valori, ele sunt înscrise în Con-2. 
stituţie;

realizarea acestor îndatoriri se face de bună voie 3. 
şi, în ultimă instanţă, sunt supuse prin forţa de con-
strângere a societăţii.

Totodată, ne permitem opinia proprie asupra acestor 
aspecte din primul alineat. În primul rând, obligaţiile 
cetăţenilor nu sunt asumate de către ei, ci impuse lor de 
către societate în domeniile strict determinate întru re-
alizarea scopurilor societăţii. În al doilea rând, priveşte 
fraza „consacrarea lor juridică (constituţii, legi etc.)”. 
Îndatoririle fundamentale trebuie şi sunt consacrate 
doar în Constituţie. Mai mult, însuşi autorul se con-
trazice pe sine, deoarece în alineatul anterior acestor 
constatări citim: „b) îndatoririle fundamentale trebuie 
înscrise în Constituţie: orice alte obligaţii legale ce ar 
reveni cetăţeanului nu întrunesc caracterul constituţio-
nal dacă nu sunt incluse în Constituţie”9.

Constituţionalistul Vladimir M. Ivanov identifică 
următoarele premise ce dau caracterul „fundamental” 
unor obligaţii cetăţeneşti: 1) poartă un caracter general; 
2) nu depind de statutul juridic al persoanei; 3) sunt 
consacrate la cel mai înalt nivel, nivel constituţional; 
4) asigură existenţa societăţii şi buna funcţionare a 
statului. În aceste îndatoriri, sunt concentrate cerinţe-
le obiective necesare, ce determină responsabilitatea 
cetăţeanului faţă de stat, individului în faţa societăţii, 
relaţia lor cu interesele statului şi societăţii, intervenţia 
în protejarea şi atingerea acestor interese10.

Constituţionalistul Victor Ermurachi împărtăşeşte 
aceleaşi viziuni ca şi doctrinarul Vladimir M.Ivanov. 
Aşa, printre premisele ce le dă caracter fundamental 
unor obligaţiuni, enumeră: a) poartă caracter general; 
b) nu depind de statutul juridic al persoanei; c) sunt 
consfinţite la cel mai înalt nivel, la nivel constituţional.

Îndatoririle fundamentale stabilite în Constituţie cu-
prind cele mai concentrate cerinţe, în realizarea cărora 
se evidenţiază responsabilitatea persoanei faţă de soci-
etate, atitudinea adecvată faţă de interesele societăţii, 
includerea plenară în protejarea acestor interese11.

Constituţionalistul român Cristian Ionescu, mai în-
tâi, defineşte categoria „îndatoriri fundamentale după 
care autorul formulează următoarele două constatări: a) 
nu este vorba de orice fel de îndatoriri, ci doar de acelea 
care au un caracter fundamental, esenţial sau vital pen-
tru existenţa statului şi asigurarea ordinii social-politice 
şi legale; b) îndatoririle fundamentale trebuie înscrise 
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în constituţie. Orice ale obligaţii legale ce ar reveni ce-
tăţeanului nu întrunesc caracterul fundamental, dacă nu 
sunt incluse în constituţie”12.

Cât ne priveşte, considerăm că aceste „două con-
cluzii” sunt în fond premise, iar definiţia este conclu-
zia.

Din aceste „concluzii”, deducem două criterii de 
definire a îndatoririlor fundamentale, şi anume: 1) că 
ele sunt obligaţii esenţiale sau vitale pentru existenţa 
statului şi asigurarea ordinii social-politice şi legale;              
2) trebuie înscrise în Constituţie.

Ce ţine de îndatoririle fundamentale, doctrinara Ge-
noveva Vrabie remarcă doar în capitolul III, titlul II că 
sunt „prevăzute obligaţiile cetăţenilor faţă de propriul 
stat, ca un reflex al apartenenţei lor la acesta”13.

Pentru a defini sintagma „îndatoriri fundamentale”, 
constituţionaliştii Ioan Muraru şi Elena Simina Tănă-
sescu pornesc de la următoarele premise:

1. „Îndatorirea fundamentală a cetăţeanului este 
«o obligaţie», şi nu o îndatorire, aşa cum este dreptul 
fundamental. Ea presupune din partea cetăţeanului în-
deplinirea unor cerinţe determinate de sarcinile şi sco-
purile societăţii.

În al doilea rând, îndatoririle fundamentale sunt asi-
gurate în realizarea lor, prin convingere sau la nevoie 
prin forţa de constrângere a statului, căci ele sunt veri-
tabile obligaţii juridice.

În fine, îndatoririle fundamentale sunt acele obliga-
ţii cărora societatea, la un anumit moment, le atribuie o 
valoare mai mare, valoare ce se reflectă în regimul ju-
ridic special ce li se atribuie. Altfel spus, din noianul de 
obligaţii pe care un cetăţean le poate avea, în multitudi-
nea de raporturi juridice – inclusiv cele constituţionale 
– care intră, numai unele au valoare de îndatoriri fun-
damentale. Căpătând această valoare, ele sunt înscrise 
ca atare în Constituţie”14.

Am făcut referinţă la acest pasaj, dat fiind că, în opi-
nia noastră, el întruneşte integralitatea premiselor ce 
dau caracterul „fundamental” al unor obligaţiuni.

Definirea sintagmei „îndatoriri fundamen-1.2. 
tale”

Şi acest subiect este tratat diferit de către doctrinari, 
în funcţiune de criteriile stabilite pentru definire, fie 
fără acestea, sau în genere nu dau nici o definiţie.

Aşa, potrivit constituţionalistului Victor Popa, „în-
datoririle fundamentale ale cetăţenilor Republicii 
Moldova sunt cele mai importante obligaţii necesare 
realizării intereselor generale ale statului înscrise în 
Constituţie şi obligatorii pentru a fi îndeplinite”15.

La rândul său, constituţionalistul T.Cârnaţ constată 
că „Îndatoririle fundamentale sunt obligaţii esenţiale 
ale cetăţenilor pentru a îndeplini sarcinile societăţii; 
realizarea lor se asigură prin convingere sau, la nece-
sitate, se foloseşte forţa coercitivă a statului”16. 

Observăm lipsa în definiţie a consemnării acestor 

obligaţii în Constituţie, ceea ce contravine criteriului 
enunţat anterior.

Pe când constituţionalistul Victor Ermurachi defi-
neşte îndatoririle fundamentale ca cele cerinţe „con-
sfinţite în constituţie şi ocrotite, răspunderii juridice, 
care sunt adresate fiecărui om şi cetăţean, legate cu par-
ticiparea lor obligatorie în asigurarea intereselor altor 
persoane şi a societăţii în ansamblu”17.

Constituţionalistul Cristian Ionescu nu identifică 
premisele ce determină caracterul „fundamental” al 
îndatoririlor ci, pur şi simplu, subliniază că prin noţiu-
nea de „îndatoriri fundamentale se înţelege ansamblul 
îndatoririlor cu caracter fundamental pe care statul le 
stabileşte în constituţie pe seama cetăţenilor săi”18.

Integrând într-un tot întreg criteriile de definire, 
constituţionaliştii Ioan Muraru şi Elena Simina Tănă-
sescu consideră că îndatoririle fundamentale sunt acele 
„obligaţii ale cetăţenilor, considerate esenţiale de către 
popor pentru realizarea intereselor generale, înscrise în 
Constituţie şi asigurate în realizarea lor prin convin-
gere sau la nevoie prin forţa de constrângere a statu-
lui”19.

Aşadar, sintetizând materia în cauză, împărtăşim 
opinia constituţionaliştilor români Ioan Muraru şi Ele-
na Simina Tănăsescu privitor la acele trei premise, inte-
gralitatea cărora dă caracterul „trăsătura fundamentală” 
unor obligaţii cetăţeneşti. Totodată, îngăduim propria 
definiţie a „îndatoririlor fundamentale” prin care înţe-
legem acele obligaţii juridice morale ale cetăţenilor, 
considerate esenţiale de către popor pentru realizarea 
intereselor generale, caracteristice unui stat de drept şi 
democratic, înscrise în Constituţie şi asigurate în rea-
lizarea lor prin convingere conştiincioasă civică sau la 
nevoie prin forţa coercitivă a statului.

Identificarea şi clasificarea îndatoririlor fun-2. 
damentale

2.1. Identificarea îndatoririlor fundamentale
În actele internaţionale şi cele comunitare, întâlnim 

următoarele îndatoriri ale individului: respectarea le-
gilor şi regulamentelor statului; abţinerea de la propa-
ganda în favoarea războiului, a urii naţionale, rasiale 
sau religioase; respectarea drepturilor celorlalţi membri 
ai societăţii; asumarea de responsabilităţi în societate; 
participarea la dezvoltarea socială, la asigurarea pro-
gresului economic şi social20.

Urmând această idee, Constituţia Republicii Mol-
dova a stabilit în capitolul III, titlul II, următoarele în-
datoriri fundamentale: a) exercitarea drepturilor şi a li-
bertăţilor (art.55); b) devotamentul faţă de ţară (art.56); 
c) apărarea patriei (art.57); d) contribuţia financiară 
(art.58); e) protecţia mediului înconjurător şi ocrotirea 
monumentelor (art.59)*.

Pe când Constituţia României prin art.51 mai stabi-
leşte o obligaţie, şi anume, „Respectarea Constituţiei, a 
supremaţiei sale şi a celorlalte legi”21.



Nr. 2, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

10

Anume aceste îndatoriri fundamentale fac obiectul 
de cercetare şi analiză a doctrinarilor români22.

Doctrina autohtonă tratează acest subiect diferit, ne-
fiind elaborată o concepţie unică. Aşa, spre exemplu, 
constituţionalistul Ion Guceac se opreşte la îndatoririle 
fundamentale strict determinate de textul Constituţiei 
Republicii Moldova în capitolul III, titlul II. 

Pe când constituţionalistul Teodor Cârnaţ extinde 
sfera, incluzând şi obligaţiile prevăzute parţial în art.48 
din Constituţie, şi anume, „îndatorirea părinţilor de a 
asigura creşterea copiilor şi a copiilor de a le acorda 
ajutor părinţilor”23. Aceste prevederi sunt aplicabile în-
datoririlor, dar ele poartă un caracter mai restrâns decât 
cele din capitolul III, titlul II din Constituţie.

Mai mult ca atât, autorul mai include şi obligaţia de 
„a respecta Constituţia şi celelalte legi”24. La această 
„dorită” obligaţie, avem două obiecţii. Prima, Consti-
tuţia nu stabileşte în mod expres o asemenea obligaţie. 
Dar, ce-i drept, ea se deduce din întreg textul consti-
tuţional şi, în primul rând, din faptul potrivit căruia 
Constituţia, în esenţa ei, are forma juridică supremă în 
întregul sistem normativ al statului, de unde se impune 
obligativitatea respectării necondiţionate a prevederi-
lor ei. Fapt demonstrat şi prin exercitarea controlului 
constituţionalităţii legilor de către unica autoritate de 
jurisdicţie constituţională. – Curtea Constituţională 
(art.134).

A doua obiecţie ţine de faptul că autorul se contra-
zice incluzând în sfera îndatoririlor fundamentale şi o 
obligaţie neprevăzută de textul constituţional.

Constituţionaliştii Vladimir M. Ivanov şi Victor Er-
murachi includ şi ei în sfera îndatoririlor fundamentale 
şi prevederile art.48 alin.(4) din Constituţie25.

Art.48 din Constituţie priveşte două subiecte: „co-
pii” şi „părinţi”, raporturile juridice dintre ei, pe când 
„îndatoririle fundamentale” nu se mărginesc la aceste 
raporturi, ci doar la calitatea de „cetăţean” şi „cetăţean 
străin” sau „apatrid”, sunt generale şi universale, că 
urmează a fi examinate în calitate de îndatoriri funda-
mentale cele stabilite în capitolul III al titlului II din 
Constituţie.

2.2. Clasificarea îndatoririlor fundamentale
Acest subiect este abordat doar de către doi consti-

tuţionalişti autohtoni. Constituţionalistul Ion Guceac 
încearcă o clasificare a îndatoririlor operând cu criteriul 
subiectului şi apartenenţa lui la stat. Aşa, constituţio-
nalistul porneşte de la aceea că „Legislatorul naţional 
a prevăzut două categorii de destinatari ai îndatoririlor 
fundamentale: cetăţenii statului şi cetăţenii străini, pre-
cum şi apatrizii rezidenţi în Republica Moldova”26.

De unde rezultă că cetăţenilor Republicii Moldova 
„li se rezervă în exclusivitate îndatoriri specifice, cum 
ar fi: fidelitatea faţă de ţară; apărarea patriei; contribuţia 
la cheltuielile publice.

Alte îndatoriri fundamentale angajează atât cetăţe-
nii republicii, cât şi cetăţenii străini şi apatrizii”27.

Considerăm, totuşi, că obligaţia ce ţine de contribu-
ţii la cheltuielile publice se referă şi la cetăţenii străini, 
şi la apatrizi.

În studiu, constituţionalistul T.Cârnaţ enunţând 
două categorii, dă următoarea clasificare a îndatoririlor 
fundamentale: 

„a) obligaţiile fundamentale faţă de stat: apărarea 
Patriei; devotamentul faţă de ţară; respectarea Consti-
tuţiei şi a celorlalte legi; de a contribui prin impozite şi 
taxe la cheltuielile publice;

b) îndatoririle fundamentale destinate să asigure 
convieţuirea paşnică a cetăţenilor şi a celorlalte persoa-
ne aflate pe teritoriul ţării. Din această categorie, fac 
parte următoarele îndatoriri: îndatorirea de a respecta 
drepturile, interesele şi demnitatea altor cetăţeni; înda-
torirea cetăţenilor moldoveni, a cetăţenilor străini şi a 
apatrizilor de a-şi exercita drepturile şi libertăţile con-
stituţionale cu bună-credinţă; obligativitatea ocrotirii 
mediului şi a ocrotirii monumentelor de istorie şi cultu-
ră; îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea copiilor 
şi a copiilor de a le acorda ajutor părinţilor”28.

Cât ne priveşte, înclinăm la clasificarea dată de că-
tre I.Guceac, dat fiind că anume sfera de răspândire a 
îndatoririlor fundamentale, adică: a) plenitudinea lor 
pentru cetăţenii statului şi b) reduse pentru cetăţenii 
străini şi apatrizi.

3. Analiza esenţei îndatoririlor fundamentale
În cele ce urmează, vom expune conţinutul fiecărei 

îndatoriri fundamentale stabilite constituţional.
Exercitarea drepturilor şi a libertăţilora) . Conţi-

nutul art. 55 stipulează că „Orice persoană îşi exercită 
drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credin-
ţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile altora”. În 
fond, este redată interdependenţa şi intercondiţionarea 
organică dintre drepturile şi libertăţile fundamentale cu 
îndatoririle fundamentale.

Analizând conţinutul prevederilor constituţionale, 
identificăm două dimensiuni: buna-credinţă şi respec-
tul drepturilor altora.

„Buna-credinţă” în fapt este o instituţie a dreptului 
civil, dar în condiţiile statului de drept şi democratic, 
a fost ridicată la gradul de principii constituţional. În 
această ipostază, „Buna-credinţă presupune o condiţio-
nare internă a drepturilor şi libertăţilor constituţionale, 
întrucât priveşte necesitatea exercitării acestora în mod 
corect, cinstit, cu respectarea cadrului lor intrinsec de 
raţionalitate”29.

Pe când „respectul drepturilor altora” reprezintă 
„… o condiţionare externă, întrucât se are în vedere 
evitarea unei exercitări abuzive a propriilor drepturi şi 
libertăţi, prin care se încalcă drepturile sau libertăţile 
altora”30.

Devotamentul faţă de Ţarăb) . În conţinutul aces-
tei îndatoriri, se include: 

Devotamentul faţă de ţară este sacru;(1) 
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Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii pu-(2) 
blice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu 
credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în cazurile prevă-
zute de lege, depun jurământul cerut de ea.

Purtând o încărcătură morală, filosofică şi politi-
că „devotamentul presupune un ataşament sincer faţă 
de o cauză sau persoană, o abnegaţie din care rezultă 
hotărârea de a servi în orice împrejurare”31. Iar în ca-
zul inserării acestei noţiuni în Constituţie, ea capătă 
şi o semnificaţie juridică, raportată la stat. Încă un 
exemplu în favoarea legăturii organice a moralei cu 
dreptul.

Sintagma „devotamentul faţă de ţară este sacru” 
semnifică faptul că această îndatorire are „un conţinut 
predominant moral, deoarece impune cetăţeanului o 
atitudine de respect faţă de trecutul, prezentul şi vii-
torul Ţării, exprimarea devotamentului participativ la 
străduinţele colective, cu scopul propăşirii ţării şi iden-
tificării cu destinele ei”32.

Pornind de la aceste deziderate, Constituţia o carac-
terizează mai mult decât o îndatorire pur juridică, ea 
având un sens profund, moral al devotamentului faţă de 
stat, şi un sens politic al subordonării diferitelor opţiuni 
politice ale cetăţenilor faţă de interesul naţional33.

Iată de ce devotamentul faţă de propria ţară exclu-
de devotamentul faţă de alt stat, deoarece sacrificiul se 
face doar faţă de propria ţară.

În acelaşi timp, „devotamentul” priveşte, în mod 
deosebit, două categorii de cetăţeni, și anume: a) func-
ţionarii publici; b) militarii.

Doar numai „prin subordonarea necondiţionată a 
celui care exercită o funcţie publică faţă de cerinţele 
funcţiei, puterea de stat contribuie la afirmarea rolului 
de stat al întregului popor”34.

Aceste devotament se confirmă juridiceşte prin de-
punerea, în mod solemn, a jurământului.

Aşa, potrivit art.79 alin.(2) din Constituţia Republi-
cii Moldova, după validarea alegerii Preşedintelui Re-
publicii, acesta depune în faţa Parlamentului şi a Curţii 
Constituţionale următorul jurământ: „Jur să-mi dăru-
iesc toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii 
Moldova, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr 
democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului, suveranitatea, independenţa, unitatea şi inte-
gritatea teritorială a Moldovei”.

Iar conform art.98 alin.(5) din Constituţie, Guver-
nul îşi exercită atribuţiile din ziua depunerii jurământu-
lui de către membrii lui în faţa Preşedintelui Republicii 
Moldova. Textul jurmântului este similar ca şi al Pre-
şedintelui Republicii Moldova, fiind integrat în art.4 al 
Legii cu privire la Guvern35.

Judecătorii Curţii Constituţionale, în conformitate 
cu art.12 din Legea cu privire la Curtea Constituţio-
nală, la intrarea în funcţie, depun următorul jurământ: 
„Jur să îndeplinesc cinstit şi conştiincios obligaţiile de 
judecător al Curţii Constituţionale, să apăr orânduirea 

constituţională a Republicii Moldova, să mă supun în 
exercitarea funcţiei numai Constituţiei”36.

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul func-
ţionarului public stabileşte că cetăţenii încadraţi pentru 
prima dată în serviciu public depun următorul jurământ: 
„Jur solemn să respect Constituţia Republicii Moldo-
va, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să 
apăr suveranitatea, independenţa şi integritatea teri-
torială a Republicii Moldova, să execut în mod obiec-
tiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinesc conştiincios 
obligaţiile ce îmi revin în exercitarea funcţiei publice şi 
să respect normele de conduită profesională”37.

Conform art.12 din Legea cu privire la statutul ju-
decătorilor, înainte de a începe să-şi exercite funcţia, 
judecătorul depune, în mod obligatoriu, următorul jură-
mânt: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr 
interesele Patriei, drepturile şi libertăţile omului, să-mi 
îndeplinesc cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atri-
buţiile ce-mi revin”38.

În conformitate cu art.16 din Legea cu privire la 
pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, cetăţenii 
încadraţi în serviciul militar depun jurământul militar: 
„Eu (numele, prenumele), cetăţean al Republicii Mol-
dova, jur credinţă Republicii Moldova şi poporului ei. 
Jur să-mi apăr Patria chiar şi cu preţul propriei vieţi, 
să respect legile Republicii Moldova şi regulamentele 
militare”39.

În conformitate cu art.41 din Legea cu privire la 
Procuratură, după numirea în funcţie, procurorul de-
pune următorul jurământ: „Jur să respect cu stricteţe 
Constituţia, legile Republicii Moldova, să apăr ordinea 
de drept, drepturile şi libertăţile omului, interesele ge-
nerale ale societăţii, să îndeplinesc conştiincios obli-
gaţiunile ce îmi revin”40.

Potrivit art.17 din Legea serviciului în organele va-
male, în termen de 20 de zile de la conferirea primului 
grad special, colaboratorul vamal depune următorul ju-
rământ: „Jur să respect cu stricteţe Constituţia şi legile 
Republicii Moldova, să apăr suveranitatea şi securita-
tea ei economică, să execut conştiincios obligaţiile de 
serviciu”41.

La fel, în mod obligatoriu, depun jurământul: efec-
tivul de trupă, corpul de comandă al poliţiei şi al altor 
subunităţi ale organelor de interne ale Republicii Mol-
dova, precum şi efectivul de trupă şi corpul de coman-
dă din sistemul penitenciar al Ministerului Justiţiei42.

Vom menţiona faptul că dacă practic în toate cazu-
rile, legislaţia prevede răspundere pentru încălcarea ju-
rământului, apoi „legislaţia nu prevede pentru membrii 
Guvernului o răspundere specială pentru neasigurarea 
bunei funcţionări a domeniilor încredinţate. Prin urma-
re, devotamentul faţă de ţară nu este asigurat la cel mai 
înalt nivel prin sancţiuni clare şi aplicabile”43.

Aşadar se impune, în mod imperios, adoptarea Legii 
privind răspunderea ministerială. Jurământul se depune 
în mod individual, la fel individul trebuie să răspundă 
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fiecare membru al Guvernului pentru neasigurarea bu-
nei funcţionări a domeniului încredinţat. Răspunderea 
colectivă este răspundere politică.

c) Apărarea patriei. Această îndatorire fundamen-
tală include:

(1) Apărarea Patriei este un drept şi o datorie sfân-
tă a fiecărui cetăţean.

(2) Serviciul militar este satisfăcut în cadrul forţelor 
militare destinate apărării naţionale, pazei frontierei şi 
menţinerii ordinii publice, în condiţiile legii.

I. Apărarea Patriei este, „în sens juridic, un drept 
şi, prin raportare la serviciul militar, o obligaţie”44. 
Apărarea Patriei revine tuturor cetăţenilor statului, „în 
sensul contribuţiei pe care comunitatea naţională este 
justificată să o reclame pentru apărarea sa”45.

II. Satisfacerea serviciului militar este „o obligaţie 
sacră datorită statutului constituţional al armatei46, de-
finit în art.108 din Constituţie, conform căruia forţele 
armate sunt subordonate exclusiv voinţei poporului 
pentru garantarea suveranităţii, independenţei, unităţii, 
integrităţii teritoriale şi democraţiei constituţionale.

Paza frontierei se realizează conform Legii privind 
frontiera de stat a Republicii Moldova47, este încredin-
ţată trupelor de grăniceri.

Menţinerea ordinii publice ţine de competenţa mai 
multor organe şi structuri în diverse domenii şi potrivit 
actelor legislative respective, cum ar fi: 

Legea cu privire la poliţie stipulează că „poliţia a) 
este un organ al puterii de stat şi de ocrotire a normelor 
de drept, chemat că apere, pe baza respectării stricte 
a legilor, sănătatea şi libertăţile cetăţenilor, interesele 
societăţii şi ale statului de atentate”48.

Legea cu privire la trupele de carabinieri (trupe-b) 
le interne) ale Ministerului Afacerilor Interne, prevede 
că „trupele interne sunt destinate să asigure, indepen-
dent sau împreună cu poliţia, ordinea publică, apărarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, 
avutului proprietarului, prevenirea faptelor de încălcare 
a legii”49.

Legea privind Serviciul de Informaţie şi Securi-c) 
tate stabileşte că „acest organ este specializat în dome-
niul asigurării securităţii de stat”50.

Legea cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază d) 
de Stat, prevede printre altele obligaţiile de „menţine-
rea ordinii publice în locurile de aflare permanentă sau 
temporară a persoanelor care beneficiază de protecţie 
şi pază de stat”51.

d) Contribuţii financiare
Această îndatorire fundamentală include triada: 

Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozi-(1) 
te şi taxe, la cheltuielile publice.

Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure (2) 
aşezarea justă a sarcinilor fiscale.

Orice prestaţii sunt interzise, în afara celor sta-(3) 
bilite prin lege.

Modalităţile de realizare a acestor obligaţii sunt re-

glementate în fond prin: Codul fiscal52; Legea privind 
finanţele publice locale53; Legea cu privire la impozite-
le percepute de la populaţie54; Legea Fondului rutier55 
etc.

e) obligaţia ce ţine de Protecţia mediului înconju-
rător şi ocrotirea monumentelor prevede că „Protec-
ţia mediului înconjurător, conservarea şi ocrotirea mo-
numentelor istorice şi culturale constituie o obligaţie a 
fiecărui cetăţean”.

Toţi oamenii trebuie să se bucure de condiţiile unui 
trai sănătos şi neprimejdios din punct de vedere eco-
logic, precum şi de posibilitatea de a admira moşteni-
rea culturală a înaintaşilor. Numai prin asigurarea unei 
protecţii supreme a moştenirii culturale, inclusiv şi a 
monumentelor, poate fi asigurată sănătatea spirituală a 
generaţiilor, prosperitatea naţiunii şi a lumii întregi56.

Atingerea scopurilor indicate presupune îndeplini-
rea acestor îndatoriri din partea fiecărui om, cetăţean, 
iar din partea autorităţilor statului – anumitor măsuri 
concrete atât prin acte normative, cât şi prin acţiuni 
concrete.

Concluzii şi recomandări
Concluzia la care am ajuns constă în aceea că înda-

toririle fundamentale sunt veritabile obligaţii morale şi 
juridice, stabilite şi protejate constituţional „care mobi-
lizează oamenii la realizarea scopurilor societăţii, con-
stituind în acelaşi timp garanţia, printre alte garanţii, că 
drepturile fundamentale se pot realiza efectiv”57.

Din aceste considerente, este pe deplin îndreptăţită 
analiza ştiinţifică a acestei instituţii a dreptului consti-
tuţional, atât ca ramură fundamentală de drept, cât şi în 
calitate de ştiinţă juridică fundamentală.

Propuneri. Vom porni de la prevederile art.51 din 
Constituţia României care stabileşte în calitate de înda-
torire fundamentală: respectarea Constituţiei, a supre-
maţiei sale şi a celorlalte legi, în calitate de condiţie a 
statului de drept şi, totodată, ca dimensiune a demo-
cratismului58. În aceste împrejurări, constituţionalistul 
Ion Deleanu consideră că această obligaţie „depăşeşte 
sfera îndatoririlor fundamentale, constituindu-se ca di-
mensiune esenţială a statului de drept şi, în consecinţă, 
ca o obligaţie a tuturor subiecților de drept. Garanţia 
supremaţiei Constituţiei o constituie instituţionalizarea 
controlului constituţionalităţii”59.

Așadar propunem: A completa Constituţia Republi-
cii Moldova cu un art. existent 551 cu titlul: Respecta-
rea Constituţiei şi legilor Ţării.
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În general, determinarea obiectului juridic spe-
cial al infracţiunii are o importanţă deosebită, 

atât pentru stabilirea cercului de victime, ce cad sub 
incidența infracțiunii, cât şi pentru aprecierea perico-
lului social al faptei.

În Federaţia Rusă, obiectul juridic generic al in-
fracţiunilor de trafic cu materiale pornografice îl con-
stituie sănătatea publică şi ordinea publică. Unii autori 
sunt de părarea că în calitate de obiect juridic generic 
apare doar ordinea publică, alţii consideră că infracţi-
unea atentează la viaţa sexuală a victimei1.

Prin sintagma „distribuire ilegală de materai-
le pornografice” din Codul penal al Federației Ruse 
(art.242) se prezumă şi existenţa unei distribuiri lega-
le, cum ar fi procedurile sexuale utilizate în calitate de 
tratament, comercializarea prin intermediul sex-sho-
purilor etc. Din conţinutul normei, rezultă că nu însăşi 
distribuirea pornografiei atentează la anumite valori 
sociale, ci modul de distribuire – cel ilegal. În acest 
context, unii autori consideră că infracţiunea cercetată 
poate fi privită și ca o practicare ilegală a activităţii de 
întreprinzător, astfel obiectul de atentare fiind relațiile 
sociale privind economia națională2.

Legea penală a Republicii Muntenegru amplasea-
să prevederile privind publicarea de materiale porno-
grafice în capitolul 18 „Infracţiuni împotriva libertăţii 
sexuale”3. Nu putem susţine calificarea relaţiilor soci-
ale privind libertatea sexuală ca fiind prejudiciate în 
situaţia publicării de pornografie. Libertatea sexuală 
este prejudiciată în cazurile raporturilor sexuale nedo-

rite şi a altor acte sexuale, care afectează integritatea 
fizică şi psihică a victimei. Pornografia, în sine, con-
stituie o violare a vieţii intime, a sănătăţii publice şi 
moralităţii. Chiar şi în cazul obligării la participarea 
în spectacole pornografice – în prim-plan victima este 
obligată la însuşi actul sexual sau reprezentarea ob-
scenă nedorită, în acest sens fiind afectată libertatea 
sexuală care se va califica drept infracţiune separată, 
pentru ca, ulterior, prin producere şi difuzare de por-
nografie, să fie atinse alte relaţii sociale.

Legiuitorul Kazahstanului încadrează circulația de 
materiale obscene în capitolul 10 „Crime împotriva 
sănătăţii publice şi moralităţii”4. Susţinem în totalitate 
opinia legiuitorului şi optăm pentru incriminarea pro-
ducerii de pornografie adultă în CP RM – anume în 
acest capitol, bunăoară producerea de pornografie ge-
nerează degradarea umanităţii la nivel de moralitate, 
precum şi răspândirea bolilor venerice şi a maladiei 
SIDA, or vedetele pornografiei optează pentru con-
tacte sexuale neprotejate, sadice şi uneori grav pericu-
loase pentru viaţa acestora, nemaivorbind de influenţa 
exercitată asupra micro- şi macromediului înconjură-
tor acestor persoane.

La fel, la categoria infracțiunilor ce atentează la 
relațiile sociale privind ordinea publică, pornografia 
este încadrată și de legiuitorii Azerbaidjanului și Fin-
landei. Cap. XXXII din Codul penal al Georgiei nu 
include în sfera relațiilor sociale prejudiciate ordinea 
publică, axându-se pe cele ce vizează sănătatea mem-
brilor societăţii şi bunele moravuri.

OBIECTuL  INFRACțIuNII  DE  PORNOGRAFIE  INFANTILă
Igor CIoBAnU, 

doctor în drept,  conferențiar universitar 
Violina MorArU, 
magistru în drept 
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Ca și în Republica Moldova, anume în capitolul 
„Infracțiuni împotriva familiei și minorilor”, Codurile 
penale ale Uzbekistanuui, Estoniei, Franței, Ungari-
ei, Kârgâzstanului, Mongoliei au stabilit răspunderea 
pentru pornografie.

Mai originală în acest sens este legea Albaniei, 
care prevede răspunderea pentru răspândire de mate-
riale obscene în secţiunea VIII „Crime împotriva mo-
ralităţii şi demnităţii”.

Pro incriminare în capitolele privind viața sexuală, 
libertatea sexuală, inviolabilitatea sexuală, autodeter-
minarea sexuală a pornografiei infantile se pronunță 
legislațiile Croației, Serbiei, Sloveniei, Elveției, Leto-
niei și Germaniei.

Obiectul juridic special al infracţiunii îl reprezin-
tă bunele moravuri şi reprezentarea minorilor cu pri-
vire la aspectele decente şi indecente ale vieţii intime 
şi sexuale, totodată, acesta este constituit din relaţiile 
sociale privitoare la protecţia minorilor împotriva pornografei 
infantile, inclusiv prin intermediul sistemelor informatice5.

În cadrul infracţiunilor de abuz sexual contra 
minorilor, în calitate de obiect al infracţiunii apare 
dezvoltarea normală, fizică şi spirituală a minorului. 
Esenţa ei este dezvoltarea sexuală care constă în: 

1) dezvoltarea normală a organelor reproductive 
ale copilului; 

2) formarea unei viziuni proprii asupra moralităţii;
 3) condiţiile în care se dezvoltă copilul6. 
Credem că implicarea minorului în spectacole 

pornografice, în cea mai mare măsură, prejudiciază 
formarea viziunii sale proprii asupra moralității, bu-
năoară fiind atras în sfera indecenței și perversiunii, 
copilul începe să califice o asemenea conduită ca una 
firească, neavând posibilitatea să privească și spre alte 
orizonturi. Acesta, de cele mai dese ori, se transformă 
el însuși într-un obsedat sexual, care va vedea rostul 
existenței numai în a-și satisface poftele sexuale, in-
clusiv în alte forme diverse decât cele general-accep-
tabile (în viziunea sa – banale).

În calitate de obiect material sau imaterial al in-
fracţiunii analizate pot fi imaginile sau alte reprezen-
tări ale unui sau mai multor copii implicaţi în activităţi 
sexuale explicite, reale sau simulate, ori imagini sau alte 
reprezentări ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate 
de manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electronică 
(este vorba despre articole de presă, foto- sau video-
înregistrări pe suporturi DVD, CD, stickuri, hard-dis-
curi, telefoane mobile cu un asemenea conținut).

Conform interpretărilor doctrinarilor ruși, materia-
lele audio, cum ar fi casete cu versuri obscene, CD-uri 
cu aceleași melodii etc., nu fac obiectul infracțiunii7.

Noţiunea de „materiale cu caracter pornografic” 
nu şi-a găsit o recunoaştere unanimă pe plan internaţi-
onal, fiecare stat în parte stabilindu-şi propriile limite 
ale reprezentării termenilor de pornografie, erotică şi 
bune moravuri. Este un lucru firesc, atâta timp cât di-

ferite sunt şi culturile popoarelor, şi nivelul de evolu-
ţie a reprezentărilor acestora privind decenţa, admisi-
bilul şi inadmisibilul, desfrâul, comportament sexual 
acceptabil şi respins de societate. Spre exemplu, exis-
tenţa în Israel a caselor de toleranţă pentru swingeri 
reprezintă o explozie a desfrâului în conştiinţa unui 
cetăţean de rând din Republica Moldova. 

Protocolul facultativ al Convenției cu privire la 
drepturile copilului privind vânzarea, pornografia și 
prostituarea copiilor, adoptat la 25 mai 2000, defineşte 
pornografia infantilă ca orice reprezentare, prin orice 
mijloace, a copiilor angajaţi într-o activitate sexuală 
explicită, reală ori simulată, sau orice altă expunere a 
organelor sexuale ale copiilor, în principal în scopuri 
sexuale8.

Semnificative, din punct de vedere juridic, au fost 
încercările de a defini pornografia, mai cu seamă, în 
scopul delimitării imaginilor şi textelor obscene, în 
raport cu literatura şi arta erotică. În acest veritabil 
război al definiţiilor, noţiuni precum „sexual”, „ob-
scen”, „pornografic” au dobândit înţelesuri adesea 
diferite, astfel încât, şi în prezent, persistă o serie de 
controverse care, din perspectiva legislaţiei penale, 
lasă deschise o serie întreagă de probleme juridice. 

În limba latină, „obscen” înseamnă care rănește 
pudoarea, libidinos, licențios, imund.

Potrivit dicționarelor de sinonime și celor explica-
tive, termenul de obscen poate fi echivalat cu cel de 
pornografie, ambele însemnând: indecent, nerușinat, 
trivial, josnic, imoral9. Totodată, caracterul obscen 
este dat de evoluția generală a sentimentului public al 
pudorii, el variază topografic și în funcție de nivelul 
intelectual10.

Ceea ce trebuie să atragă sancțiunea penală este 
elementul de scârboșenie, de repulsie ce îl trezește 
obiectul, violența ațâțătoare a poftei sexuale, excita-
rea spre desfrâu.

Prin acte cu caracter obscen, potrivit legiuitoru-
lui român, se înțeleg gesturile și comportamentele 
sexuale explicite săvârșite individual sau în grup, 
imagini, sunete sau cuvinte care, prin semnificația lor, 
aduc ofensă la pudoare, precum și orice alte forme de 
manifestare indecentă privind viața sexuală, dacă se 
săvârșesc în public.

Prin materiale cu caracter obscen se înțeleg obiec-
te, gravuri, fotografii, olograme, desene, scrieri, im-
primate, embleme, publicații, filme, înregistrări video 
și audio, spoturi publicitare, programe și aplicații in-
formative, piese muzicale, precum și orice forme de 
exprimare care prezintă explicit sau sugerat o activi-
tate sexuală11.

Cu alte cuvinte, prin caracter obscen se înțelege 
caracterul trivial, indecent, pornografic al obiectului 
sau actului, desenului, scrierii sau materialului, adică 
maniera vulgară, brutală de a înfățișa atitudini, aspec-
te sau practici legate de viața sexuală.
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Potrivit titlului 18 din Codul penal al SUA, partea 
I, cap. 110, secţiunea 2256, alin.(2), comportamentul 
sexual explicit reprezintă acţiunea reală sau simulată 
constând în:

 a) contactul sexual, incluzând contactul genital-
genital, oral-genital, anal-genital sau oral-anal, dintre 
persoane de sex diferit sau de același sex;

 b) bestialitate;
 c) masturbare;
 d) sadism și masochism sau
 e) înfăţişarea lascivă a organelor genitale ori a zo-

nei pubiene aparţinând unei persoane12.
Textul legii americane şochează, prin naturalismul 

formulării, totuşi este de necontestat că o asemenea 
descriere a unui element esențial din cuprinsul normei 
penale contribuie, în mare masură, la încadrarea co-
rectă a faptei, fără a da naştere la dificultăţi deosebite 
în interpretare. 

De asemenea, urmează să facem delimitarea între 
„pornografia adultă” şi „pornografia infantilă”. În vre-
me ce prima se concentrează asupra persoanelor adul-
te având un comportament sexual explicit, beneficiind 
de o anumită acceptare socială și legală, pornografia 
infantilă are ca obiect minorii şi este prohibită fără 
rezerve. Textul din Codul penal american sus-menţi-
onat se referă tocmai la incriminarea pornografiei in-
fantile. 

Art. 9 alin.(2) lit.b) şi c) din Convenţia Consiliului 
Europei pentru combaterea criminalităţii informatice, 
semnată la Budapesta, la data de 23 noiembrie 2001 
includ în sfera noţiunii de „pornografie infantilă” în-
făţişarea vizuală:

 – a unei persoane care pare să fie un minor având 
un comportament sexual explicit;

 – a unei imagini reale care reprezintă un minor 
având un comportament sexual explicit13.

În prima situaţie, este vorba despre o persoană 
care, în mod obiectiv, este adultă, dar care prezintă 
aparenţele înfăţişării unui minor. Concret, ar putea fi 
vorba despre persoane peste 18 ani, dar a căror evo-
luţie fizică nu reflectă, în mod evident, vârsta adultă, 
fiind confundabili cu minorii. Credem că este inutil 
să subliniem problemele de interpretare ce se vor de-
gaja în situaţii de acest tip, chiar dacă argumentele şi 
pentru incriminarea acestei forme de pornografie ni se 
par a fi valide. 

În cea de a doua situaţie, avem de-a face cu produc-
ţii pornografice (aşa-numita „pornografie sintetică”) 
create prin combinarea imaginilor unui adult având 
un comportament sexual explicit, dar peste a cărui fi-
zionomie a fost suprapus, prin mijloace cibernetice, 
chipul unui minor. Şi în acest caz, deşi la realizarea 
producţiilor pornografice nu au fost folosiţi copii, to-
tuşi rezultatul obţinut este de natură să încurajeze pe-
dofilia şi exploatarea sexuală a minorilor14.

Unii autori consideră că în cadrul pornografiei 

sintetice nu avem victimă, deoarece persoana repre-
zentată fie este adultă, fie este un personaj creat elec-
tronic15. Susţinem această opinie, bunăoară nu poate 
fi considerată victimă a pornografiei infantile (ceea 
ce înseamnă pornografie a copiilor ) persoana care a 
atins 18 ani. Pe de altă parte, nu putem admite exclu-
derea din conţinutul art. 208¹ CP RM a sintagmei rea-
le sau simulate, bunăoară prin imaginile pornografice 
simulate sunt prejudiciate aceleaşi raporturi sociale, 
fiind atinsă reprezentarea inocenţei şi purităţii carac-
teristice copilăriei.

Literatura de specialitate a Federaţiei Ruse aduce 
diverse noţiuni la capitolul pornografie: „obiectele, 
imaginile şi alte creaţii obscene şi indecente16, „repre-
zentările cinice ale unor momente din viaţa sexuală 
a persoanei în literatură, pictură, sculptură, grafică 
etc.”17, „reprezentarea naturală grosolană, indecentă, 
cinică a vieţii sexuale având ca scop excitarea nefi-
rească a poftei sexuale”18 „rezultatul creaţiei umane…
obiectul sau materialul care reprezintă clar, grosolan, 
natural acţiuni sexuale (organele genitale umane în 
stare de excitare sexuală, raportul sexual, acţiunile 
autosexuale etc.) îndreptate spre provocarea stării de 
excitare, şi atingerea cât mai rapidă a satisfacţiei fizi-
ce (orgasmului) 19. 

Definiţiile sus-menţionate sunt fie incomplete, fie 
utilizează termeni de prisos, fie folosesc cuvinte poli-
semantice, care admit o interpretare largă.

Prin „pornografie”, conform Legii Ciprului pri-
vind combaterea traficului de persoane şi exploatare 
a copiilor din 2000, se înţelege înregistrarea vizuală, 
sonoră sau audiovizuală sau prezentarea actului sexu-
al de orice tip şi de orice natură, iar termenul de „ma-
terial pornografic” se interpretează în mod similar20.

Un element inovatoriu între legislaţiile cercetate 
se observă în legea penală a Estoniei prin delimita-
rea erotismului de pornografie, practică preluată din 
legislaţia engleză şi americană. Un făptuitor nu poate 
invoca în calitate de argument al apărării caracterul 
erotic al imaginilor pe care le posedă, legea reglemen-
tând expres răspunderea pentru ambele forme de tra-
fic de materiale indecente. 

Astfel, din Codul penal al Estoniei au fost recent 
abrogate art. 177 şi 177 (1), care prevedeau răspunde-
rea pentru folosirea minorilor în producerea de mate-
riale pornografice (art.177) şi răspunderea pentru fo-
losirea minorilor în producerea de materiale erotice 
(art.177.(1))

Totodată, acestea au fost incluse în conţinutul 
art.178 „Fabricarea de lucrări care implică pornogra-
fie infantilă sau care fac disponibilă pornografia in-
fantilă” din diviziunea 2 „Infracţiuni împotriva mino-
rilor”. Bunăoară, orice persoană care produce, pose-
dă, publică, sau face disponibil în orice alt fel, scrieri 
sau alte lucrări care reprezintă o persoană sub 18 ani 
într-o situație pornografică sau erotică, se pedepseşte 
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cu amendă sau cu închisoare de până la 3 ani. Aceeaşi 
acțiune, dacă este comisă de către o persoană juridică, 
se pedepseşte cu amendă sau lichidare21.

Și Dicționarul enciclopedic al limbii române face 
distincția între erotism și pornografie, astfel conform 
acetuia, etimologic termenul de pornografie provine 
de la grecescul pornos „desfrânat” + graphe „descri-
ere” și înseamnă „reprezentare obscenă a sexualității 
umane, cu tendința de a corupe indivizii și având efec-
te dăunătoare asupra moralității în societate. Porno-
grafia nu trebuie confundată cu arta erotică; în por-
nografie esențială este obscenitatea, iar anumite părți 
ale comunității, îndeosebi femeile și copiii, sunt puse 
într-o lumină degradantă și umilitoare. Scriere, de-
sen, fotografie, film etc. în care sunt folosite cuvinte, 
atitudini, procedee cu caracter obscen, indecente; 
atitudine, faptă, vorbă obscenă; ceea ce depășește în 
mod flagrant limitele bunei-cuviințe, ale moralei”22.

Totodată, conform Dicționarului explicativ al lim-
bii române, prin „erotic” (fr. erotique) se înțelege: 
predispus, înclinat spre senzualism; senzual23.

Putem deduce că termenul de erotică ar transmi-
te mai mult mesaje de dragoste și pasiune decât de 
indecență și sex, și nu credem că ar fi o bună soluție 
incriminarea traficului cu materiale erotice în Coduri-
le penale. Totuși, o altă latură ar fi traficul de materiale 
erotice cu minori, or copiii în nici un mod nu ar trebui 
reprezentați ca emițători de mesaje senzuale, acesta 
fiind un lucru amoral cel puțin după părerea noastră. 
Însă, pe cât nu am dori să înlăturăm și utilizarea mi-
norilor în reprezentările cu elementele de erotism, ele 
vor continua să persiste, mai ales în sfera modelingu-
lui și a publicității. 

În ceea ce ține de prevederile legislative ale Re-
publicii Moldova la capitolul definire a pornografiei, 
Legea RM cu privire la protecţia copiilor împotriva 
impactului negativ al informaţiei explică prin „por-
nografie” – prezentarea de manieră vulgară, brutală 
a contactelor sexuale de orice tip, între persoane de 
sexe diferite sau de acelaşi sex, a altor manifestări in-
decente ale vieţii sexuale, precum şi prezentarea de o 
manieră impudică a organelor genitale24.

Regulamentul Comun privind sistematizarea utili-
zării datelor stocate în Sistemul informaţional Protecţia 
Copiilor defineşte următoarele noţiuni ca conţinut de:

– pornografie infantilă, abuz sau exploatare sexu-
ală a copiilor – orice imagine sau înregistrare video 
ce poate fi atribuită la, cel puţin, una din următoarele 
categorii:

a) reprezentarea unui sau mai multor copii (per-
soane, despre care se cunoaşte sau se prezumă că nu 
au atins vârsta de 18 ani) cu identitatea stabilită sau 
nestabilită, implicaţi în activităţi sexuale explicite, re-
ale sau simulate;

b) reprezentarea organelor sexuale ale unui sau 
mai multor copii;

c) reprezentarea unui sau mai multor copii, ori per-
soane adulte, care au figurat pe orice imagine sau înre-
gistrare video, prevăzută la punctele a) sau b);

– activităţi sexuale – acţiuni cu caracter indecent, 
vulgar, orientate spre pervertirea poftei sexuale, ma-
nifestate prin: dezgolirea corpului copilului, luarea de 
către copil a unei poziţii vulgare a corpului, săvârşirea 
de către copil a unui raport sexual în orice formă, sau 
orice altă acţiune cu caracter sexual în care este impli-
cat un minor25.

Legislaţia Republicii Moldova nu defineşte ex-
pres termenul de „materiale pornografice cu minori”; 
totodată, această noţiune urmează a fi dedusă din 
conținutul definițiilor enunțate în alte legi sub altă de-
numire. În acest sens, pentru a evita neclarităţi privind 
definirea esenţei materialelor pornografice, legea pe-
nală română a făcut acest lucru expres, în alin.(3) art 
372 din Codul penal. Conform acestuia, prin materi-
ale pornografice cu minori se înţelege orice material, 
care prezintă un minor având un comportament sexu-
al explicit sau care, deşi nu prezintă o persoană reală, 
simulează, în mod credibil, un minor având un astfel 
de comportament26. La fel şi Codul penal al Bosniei şi Her-
ţegovinei, în art. 200 „Producţia, posesia şi distribuirea 
de pornografie infantilă” reflectă şi definirea la alin. 
(4) a pornografiei infantile27.

Legiuitorul RM urmează să preia această practi-
că şi să definească expres materialele pornografice în 
conţinutul art.2081 din CP RM, fie să elucideze esenţa 
noţiunii printr-o hotărâre explicativă a Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie, care ar înlătura orice controverse 
la calificarea faptei. 

Multe state reflectă în legislațiile penale că se 
sancționează traficul de materiale obscene doar dacă 
acestea nu au un rol științific, artistic sau medical. 
În cazul R. vs Wrigley, absolventul unei universități 
din Marea Britanie a fost condamnat pentru posesia 
și distribuția de materiale obscene cu minori fiind 
sancţionat cu 6 și, respectiv, 3 luni de privațiune de 
libertate. Au fost descoperite 32 de discuri conținând 
677 de imagini indecente cu băieți minori, inculpa-
tul Wrigley făcând schimb de imagini cu 2 pedofili 
americani. În apel, Wrigley a invocat legitimitatea 
deținerii unor asemenea materiale din motivul cerce-
tărilor academice ce pretindea că ar fi fost efectuate. 
Totodată, acesta nu a putut prezenta Curții alte mate-
riale relevante cercetărilor sale științifice, de aseme-
nea, în timpul cercetărilor acesta nu avusese un con-
ducător științific. Curtea a calificat aceste cercetări ca 
relevante doar în scopul dezvoltării individuale, fără 
vreo valoare științifică unanim acceptată, apelul fiind 
respins28.

Prin urmare, invocarea utilității anumitor materiale 
obscene nu este suficientă pentru liberarea de răspun-
dere penală a făptuitorului. Alegațiile părții apărării 
urmează a fi coroborate cu elementele de fapt și cu 
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circumstanțele cauzei, care ar duce la elucidarea eve-
nimentelor reale și aplicarea unei pedepse echitabile. 

Totuşi, nu întotdeauna este posibil a distinge ope-
rele cu valoare artistică, ştiinţifică şi medicală de por-
nografie, mai ales din conţinutul propriu-zis, bunăoa-
ră Internetul de azi prezintă o ofertă impresionantă, de 
la pornografia „dură” (Hardcore), până la imaginile 
erotice aflate în zona de proximitate cu producţiile ar-
tistice (Softcore)29.

Obscenul, în general, ar trebui să fie vizibil și cert 
într-un anumit material. El nicidecum nu poate fi con-
siderat o operă de artă. Acesta conține în exclusivitate 
dezgust, fără a aduce un mesaj, o morală, un sens as-
cuns spectatorului. În linii mari, se consideră că ope-
ra de artă este străină de obscen. Acest caracter poa-
te fi folosit de artist pentru a sublinia o idee, o temă, 
o scenă, un personaj, caz în care obscenul își pierde 
funcțional acest caracter, fiindcă artistul sau cel care 
face cercetarea științifică le pune în slujba unui ideal 
moral, le dă o funcție educativă sau științifică30.

Considerăm că la calificarea faptei, ofițerii de ur-
mărire penală și procurorii urmează să țină cont nu de 
interesele bănuitului/învinuitului/inculpatului, cum se 
procedează de obicei, conform prevederilor Codului 
de procedură penală, ci de interesele minorului care ar 
trebui să fie prioritare fără rezerve. În caz de dilemă 
între caracterul pornografic sau erotic al materialului, 
chiar și după respingerea caracterului pornografic al 
materialului de către expertiză, organul de urmărire 
penală urmează să nu înceteze investigațiile, ci să atra-
gă atenția asupra altor valori sociale prejudiciate în 
cazul dat, pentru recalificarea faptei conform art.175 
CP RM sau altor infracțiuni adiacente după caz.
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Necesitatea clasificării circumstanţelor atenuante 
şi agravante este determinată de nevoia de sis-

tematizare, ordonare şi determinare a funcţiilor şi influ-
enţei fiecărei circumstanţe în parte. În teoria dreptului 
penal, problema clasificării circumstanţelor atenuante 
şi agravante este discutabilă, de aceea se întâlnesc dife-
rite opinii şi, ca urmare, diferite variante de clasificare 
a circumstanţelor cercetate. 

Astfel, destul de frecvent, circumstanţele atenuan-
te şi agravante sunt analizate în ordinea expunerii lor 
în legea penală, fiecare din circumstanţele indicate în 
textul legii penale fiind analizate separat1,2,3. Evident, 
că această abordare nu poate fi considerată ca o clasi-
ficare în sensul exact al acesteia, dar ea are importanţă 
la studierea circumstanţelor atenuante şi agravante în 
cadrul programei de învăţământ în instituţiile cu profil 
juridic. 

Unii autori divizează circumstanţele atenuante şi 
agravante în două grupe pornind de la faptul că, în opi-
nia lor, acestea sunt prevăzute atât în partea generală, 
cât şi în partea specială a Codului penal4. Aşa, la prima 
grupă, sunt atribuite circumstanţele atenuante şi agra-
vante, incluse în calitate de semn al componenţei con-
crete de infracţiune, prevăzute de partea specială a CP; 
la cea de-a doua grupă – circumstanţele enumerate la 
art.76, 77 CP RM, care au importanţă pentru stabilirea 
pedepsei penale. Însă considerăm că natura juridică a 
circumstanţelor acestor două grupe este diferită, şi anu-
me: circumstanţele primei grupe constituie un mijloc de 
diferenţiere a pedepsei penale, pe când cele din a doua 
grupă reprezintă criteriu de individualizare a pedepsei. 
Din această cauză, în teoria dreptului penal există o altă 
opinie, potrivit căreia, o asemenea divizare a circum-

stanţelor nu poate fi apreciată ca fiind o clasificare în 
sens strict ştiinţific, deoarece ele nu pot fi unite într-o 
singură noţiune din punct de vedere generic5. Noi sus-
ţinem opinia dată. Cu toate acestea, este important să 
distingem circumstanţele atenuante şi agravante, pre-
văzute în partea generală a CP, de circumstanţele cauzei 
care constituie semne ale componenţei de infracţiune, 
în special, când se iscă problema inadmisibilităţii luării 
în considerare de două ori a aceloraşi circumstanţe la 
aplicarea pedepsei penale. 

Savantul L.A. Dolinenko, mai evidenţiază o grupă 
de circumstanţe atenuante, şi anume, circumstanţele 
introduse în normele corespunzătoare ale CP în cali-
tate de condiţii de liberare de răspundere penală4. În 
acest context, considerăm că, pe bună dreptate, autorul 
atrage atenţia la faptul că un anumit cumul de circum-
stanţe atenuante poate servi drept temei de liberare de 
răspundere penală. În legea penală a RM, unul din ti-
purile liberării de răspundere penală este căinţa activă, 
prevăzută la alin. (1) art. 57 CP RM. Analizând această 
normă, observăm că în calitate de temei pentru libera-
re de răspundere penală apar circumstanţele atenuante 
prevăzute la lit. a), e) şi f) al art. 76 CP RM. Însă trebuie 
de atras atenţia la faptul că prezenţa acestui cumul de 
circumstanţe atenuante formează un fenomen calitativ 
nou, numit „ căinţa activă ”. În acest caz, are loc trece-
rea cantităţii în calitate, de aceea nu putem spune că ele 
formează un tip aparte de circumstanţe atenuante. 

În literatura de specialitate, unul dintre cele mai 
răspândite criterii, ce stă la baza clasificării circum-
stanţelor atenuante şi agravante, este apartenenţa lor 
la unul din elementele constitutive ale componenţei de 
infracţiune. Astfel, autorul rus I.I. Karpeţ considera că 
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circumstanţele atenuante şi agravante pot să se refere 
la obiectul, latura obiectivă, subiectul şi latura subiec-
tivă ale infracţiunii. Părerea dată se bazează pe faptul 
că circumstanţele cercetate, în unele cazuri, apar fie 
în calitate de semne obligatorii ale componenţei de 
infracţiune (când sunt prevăzute de dispoziţia normei 
PS CP), fie că apar în calitate de semne facultative 
ale acesteia6. Însă opinia dată a fost criticată, deoare-
ce are neajunsuri esenţiale. Totodată, considerăm că 
aceste critici sunt întemeiate. Astfel, G.A. Krigher, 
argumentând opinia privind neajunsurile acestei cla-
sificări, scria: „Încercările de a grupa circumstanţele 
atenuante şi agravante după anumite elemente ale 
componenţei de infracţiune nu contribuie la elucida-
rea conţinutului şi sensului acestora. Problema e că 
raportarea unor circumstanţe la o grupă sau alta e des-
tul de convenţională, şi aceste circumstanţe nu pot fi 
atribuite în mod categoric doar la latura obiectivă, fie 
doar la latura subiectivă a componenţei de infracţiune, 
deoarece multe dintre ele caracterizează concomitent 
şi trăsăturile obiective şi cele subiective ale infracţiu-
nii comise”7. 

Astfel autorul consideră că, în general, trebuie de 
renunţat la orice clasificare a circumstanţelor analiza-
te. Autorul T.V. Nepomneaşceaia, la fel criticând ide-
ea clasificării circumstanţelor atenuante şi agravante 
după elementele componenţei infracţiunii, menţio-
nează că este greu, sau chiar imposibil de evidenţiat 
oarecare circumstanţe atenuante şi agravante ce s-ar 
referi la obiectul infracţiunii8. La rândul său, conti-
nuând această ordine de idei, O.A. Measnikov con-
sideră că circumstanţele cercetate nu se potrivesc cu 
schema, la baza căreia stau elementele componenţei 
infracţiunii9, deoarece, multe din ele caracterizează 
persoana infractorului, care este o noţiune mai largă 
decât cea a subiectului infracţiunii. Astfel, subiectul 
infracţiunii cu semnele sale constituie un element al 
componenţei de infracţiune şi este o parte componen-
tă al temeiului juridic al răspunderii penale, pe când 
noţiunea de „persoană a infractorului”, pe lângă sem-
nele ce caracterizează subiectul infracţiunii mai conţi-
ne un şir de semne, ce descoperă calităţile individuale 
ale fiecărui infractor şi se află în afara componenţei 
de infracţiune. În acest context, este bine venit să ne 
referim la cercetările criminologului Igor A. Ciobanu, 
care menţionează că „prin noţiunea de personalitate 
a infractorului înţelegem ansamblul trăsăturilor indi-
viduale biopsihosocioculturale, precum şi totalitatea 
calităţilor sociale ale omului, care în corelaţie cu alte 
condiţii impersonale determină comiterea unei fapte, 
prevăzute de legea penală”10. În acelaşi timp, în studiul 
său, dânsul evidenţiază unii factori, care determină 
cauzalitatea criminalităţii, ce caracterizează şi persoa-
na infractorului, aceştia aflându-se în afara limitelor 
componenţei de infracţiune, dar, în dependenţă de cir-
cumstanţele concrete ale cauzei, pot fi atribuite atât la 
circumstanţele atenuante, cât şi la cele agravante. La 
aceşti factori se atribuie: factorii ereditari (antropolo-
gici); factorii geografici; factorii economici; factorii 
demografici; factorii psihologici; factorii sociocultu-
rali; factorii politici10. Totodată, majoritatea circum-

stanţelor atenuante şi agravante, enumerate în lege, 
se află în afara limitelor componenţei infracţiunii. 
Pornind de la aceasta, concluzionăm că metodologic 
nu este corect a clasifica circumstanţele atenuante şi 
agravante în dependenţă de elementele componenţei 
infracţiunii. De aceea, suntem de părerea că asemenea 
clasificare prezintă neajunsuri serioase. 

Din motivele expuse supra, nu putem să fim de 
acord şi cu clasificarea propusă de către T.V. Nepom-
neaşceaia, care împarte toate circumstanţele atenuante 
şi agravante în trei grupe: 1) circumstanţe ce caracte-
rizează trăsăturile obiective ale faptei; 2) circumstanţe 
ce caracterizează trăsăturile subiective ale faptei şi 3) 
circumstanţe ce caracterizează persoana celui vinovat. 
Totodată, autorul atribuie la a doua grupă circumstan-
ţele ce caracterizează latura subiectivă a infracţiunii şi 
subiectul infracţiunii8. În opinia noastră, autorul are vi-
ziuni contradictorii asupra problemei cercetate. Astfel, 
pe de o parte, critică clasificarea circumstanţelor ate-
nuante şi agravante în dependenţă de elementele com-
ponenţei de infracţiune propusă de către autorul rus           
I.I. Karpeţ, iar pe de altă parte, de fapt, propune aceeaşi 
clasificare, doar că grupează toate elementele compo-
nenţei de infracţiune în trei grupe, dintre care primele 
două grupe cuprind: 1) grupul de elemente şi semne 
obiective şi 2) grupul de elemente şi semne subiective, 
la ultimul grup atribuind latura subiectivă şi subiectul 
infracţiunii. 

La fel, în literatura de specialitate, mai întâlnim şi 
alte clasificări ale circumstanţelor atenuante şi agravan-
te. Astfel, N.F. Kuzneţova şi B.A. Kurinov au propus 
ca toate datele despre circumstanţele atenuante şi agra-
vante să se divizeze în două grupe: a) ce caracterizea-
ză fapta şi b) ce caracterizează persoana celui vinovat, 
evidenţiind patru subgrupe, şi anume: 1) circumstanţe 
atenuante ce se referă la infracţiune; 2) circumstan-
ţe atenuante ce se referă la persoana infractorului; 3) 
circumstanţe agravante ce se referă la infracţiune; 4) 
circumstanţe agravante ce se referă la persoana infrac-
torului11. O clasificare analogică propun N.S. Leikina 
şi Iu.B. Melnikova. În legătură cu faptul că aceşti au-
tori examinează circumstanţele atenuante din punctul 
de vedere al acţiunii acestora asupra pericolului social 
al persoanei infractorului, marea majoritate a acestor 
circumstanţe autorii le atribuie la cele ce caracterizează 
făptuitorul. Aşa Iu.B. Melnikova atribuie toate circum-
stanţele atenuante (prevăzute la art. 38 CP RFSSR12), 
exceptând „săvârşirea infracţiunii sub influenţa unei 
puternice frământări sufleteşti, provocate de acţiunile 
ilegale ale părţii vătămate”, la circumstanţele ce carac-
terizează persoana făptuitorului13. 

La rândul său, L.A. Dolinenko, fiind de acord cu 
divizarea circumstanţelor atenuante în cele ce caracte-
rizează fapta şi cele ce caracterizează persoana făptui-
torului, totuşi consideră că această clasificare necesită o 
concretizare. Şi anume, în opinia sa „în grupa circum-
stanţelor ce caracterizează gradul pericolului social al 
infracţiunii, trebuie de evidenţiat două subgrupe ale cir-
cumstanţelor atenuante: a) ce caracterizează trăsăturile 
obiective ale infracţiunii şi b) ce caracterizează trăsă-
turile subiective ale infracţiunii”4. Astfel, evidenţierea 
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acestor două subgrupe, după părerea autorului, ne va 
permite să stabilim influenţa ce au avut-o circumstan-
ţele atenuante la formarea laturii subiective şi obiective 
a faptei şi, respectiv, ne va permite să apreciem şi să 
urmărim mecanismul influenţei circumstanţelor atenu-
ante asupra gradului de pericol social al infracţiunii. 

Savantul G.I. Cecel, la fel, propune o clasificare a 
circumstanţelor atenuante, însă divizându-le în trei gru-
pe: 1) circumstanţe atenuante, ce se referă la trăsăturile 
obiective ale atentatului infracţional; 2) circumstanţe 
atenuante, ce se referă la trăsăturile subiective ale in-
fracţiunii săvârşite; 3) circumstanţele ce se referă la ca-
racteristica subiectului infracţiunii14. Această clasifica-
re diferă de cea cercetată supra prin faptul că G.I. Cecel 
divizează circumstanţele atenuante ce caracterizează 
trăsăturile subiective şi obiective ale infracţiunii săvâr-
şite, în grupe aparte, de sine stătătoare, pe când autorul 
L.A. Dolinenko le consideră ca fiind două subgrupe ale 
unui grup, care conţine circumstanţe ce caracterizează 
gradul de pericol social al faptei. În afară de aceasta, 
G.I. Cecel a inclus în a treia grupă circumstanţe ce ca-
racterizează subiectul infracţiunii, în virtutea faptului 
că unele din ele caracterizează aşa trăsături ale persoa-
nei vinovatului, care nu se referă la semnele subiectului 
infracţiunii. Din acest motiv, clasificarea dată ni se pare 
a fi nereuşită.

La rândul său, autorul G.S. Gaverov consideră că 
există trei tipuri de circumstanţe ce atenuează şi agra-
vează pedeapsa penală, şi anume – circumstanţe ce se 
referă: a) la trăsăturile obiective şi subiective ale faptei 
social periculoase; b) la persoana infractorului; c) la 
cauzele şi condiţiile cu care este legat comportamentul 
infracțional la săvârşirea faptei concrete15. Meritul re-
spectivei clasificări constă în aceea că autorul operează 
cu noţiunea de „persoană a infractorului”, care este mai 
largă decât cea a „subiectului infracţiunii”. Însă ea are 
un neajuns esenţial, şi anume, faptul că al treilea tip de 
circumstanţe poate fi atribuit atât la primul, cât şi la al 
doilea tip de circumstanţe, de aceea este greu a deose-
bi circumstanţele ce se referă la cauzele şi condiţiile 
infracţiunii. În acest sens, evidenţierea circumstanţelor 
ce se referă la cauzele şi condiţiile comportamentului 
infracțional într-o categorie aparte, este lipsită de im-
portanţă de sine stătătoare, deoarece ele în sine nu con-
stituie circumstanţe atenuante sau agravante.

O altă opinie privind clasificarea circumstanţelor 
atenuante şi agravante în dreptul penal este expusă de 
către V.I. Tkacenko, care la fel presupune o triplă di-
vizare a lor. După părerea autorului, se deosebesc trei 
categorii de circumstanţe ce atenuează şi agravează 
pedeapsa penală, şi anume: 1) ce caracterizează doar 
infracţiunea (de exemplu, provocarea prin infracţiune a 
unor urmări grave (alin. (1) lit. b) art. 77 CP RM)); 2) ce 
caracterizează doar persoana infractorului (de exemplu, 
săvârşirea infracţiunii de către un minor (lit. b) art. 76 
CP RM)); şi 3) ce caracterizează concomitent atât per-
soana infractorului, cât şi fapta infracţională (de exem-
plu, săvârşirea infracţiunii ca urmare a unui concurs de 
împrejurări grele de ordin personal sau familial ori din 
motive de compătimire (lit. e) art. 76 CP RM)16. 

La fel, o asemenea clasificare propun şi autorii        

N.C. Gorea şi S.I. Comarniţchi, care-şi întemeiază pă-
rerea pornind de la principiul că clasificarea circum-
stanţelor cercetate trebuie să exprime natura juridică a 
acestora2. Însă dânşii consideră că criteriul de clasare 
a unei sau altei circumstanţe la grupa corespunzătoa-
re este corelaţia esenţei circumstanţei cu elementele 
respective ale conţinutului infracţiunii. În aşa mod, la 
grupa circumstanţelor ce caracterizează infracţiunea 
sunt clasaţi factorii care au legătură cu subiectul ca ata-
re, obiectul infracţiunii şi elementul obiectiv al acesteia 
(de exemplu, săvârşirea infracţiunii faţă de o persoană 
care se află în stare de neputinţă, fie în timpul unei ca-
lamităţi sociale); la grupa circumstanţelor ce caracteri-
zează şi infracţiunea, şi persoana infractorului sunt cla-
saţi atât factorii legaţi de elementele indicate supra, cât 
şi factorii legaţi de subiectul infracţiunii şi de elementul 
subiectiv al acesteia (de exemplu, săvârşirea infracţiu-
nii sub influenţa unei puternice tulburări sufleteşti de 
ordin personal sau familial, fie în urma acţiunilor ilega-
le sau imorale ale victimei); la grupa circumstanţelor ce 
caracterizează persoana infractorului – factorii legaţi de 
elementul subiectiv al infracţiunii şi subiectul acesteia 
(de exemplu, săvârşirea infracţiunii de către un minor 
sau de către o femeie gravidă)2.

Însă, nu suntem de acord cu această clasificare, de-
oarece, de fapt, nu există circumstanţe atenuante sau 
circumstanţe agravante ce caracterizează în exclusi-
vitate doar fapta infracţională. În acelaşi timp, unele 
circumstanţe se referă atât la gradul prejudiciabil al in-
fracţiunii, cât şi la persoana vinovatului (de exemplu, în 
cazul în care ca rezultat al săvârşirii infracţiunii, au fost 
provocate urmări grave, aşa o trăsătură obiectivă cum 
este urmarea social periculoasă determină, la rândul 
său, şi pericolul social al persoanei vinovatului în sen-
sul sporirii lui). Astfel, într-un mod sau altul, circum-
stanţele în cauză, oricum vor caracteriza concomitent 
şi persoana infractorului. Mai mult ca atât, argumenta-
rea propusă de autorii N.C. Gorea şi S.I. Comarniţchi, 
în opinia noastră, este contradictorie prin faptul că nu 
reflectă ideea pusă la baza clasificării circumstanţelor 
cercetate în dependenţă de elementele componenţei in-
fracţiunii; la fel, prin faptul că la grupuri diferite sunt 
atribuiţi factori ce caracterizează aceleaşi elemente ale 
componenţei infracţiunii şi, în acest aspect, criteriul de 
clasare a unei sau altei circumstanţe la grupa respectivă 
nu redă natura juridică a circumstanţelor atenuante şi 
agravante.

În doctrina penală, la fel merită atenţie şi clasifica-
rea circumstanţelor atenuante şi circumstanţelor agra-
vante, propusă de către autorul O.A. Measnikov, care 
pune la baza clasificării circumstanţelor cercetate aşa 
un criteriu cum este influenţa unei sau altei circumstan-
ţe asupra gradului prejudiciabil al faptei şi asupra pe-
ricolului social al persoanei vinovatului. În dependenţă 
de acest criteriu, autorul împarte circumstanţele în trei 
grupuri9. La primul grup sunt atribuite circumstanţe-
le atenuante şi agravante care sporesc sau micşorează 
esenţial gradul prejudiciabil al infracţiunii şi pericolului 
social al persoanei vinovatului, cum sunt de exemplu: 
recunoaşterea vinovăţiei (lit. f) art. 76 CP RM); săvâr-
şirea infracţiunii de către o persoană care anterior a fost 
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condamnată pentru infracţiune similară sau pentru alte 
fapte care au relevanţă pentru cauză, ce presupune exis-
tenţa recidivei, a concursului de infracţiuni sau a cu-
mulului de sentinţe (lit. a) art. 77 CP RM). O asemenea 
sporire sau micşorare a gradului prejudiciabil al infrac-
ţiunii şi al pericolului social al persoanei vinovatului 
este fixată direct de către legislator în anumite limite (de 
exemplu: art. 80; 82; 84; 85 CP RM). La al doilea grup 
sunt atribuite circumstanţele, care au o influenţă relativ 
mai mică, cum ar fi ilegalitatea sau imoralitatea acţiu-
nilor victimei, dacă ele au provocat infracţiunea. Aici 
nu este fixat concret, în ce măsură urmează a fi luate în 
consideraţie circumstanţele atenuante şi agravante, însă 
ele sunt legate nemijlocit de gradul prejudiciabil al in-
fracţiunii şi de pericolul social al persoanei vinovatului. 
La al treilea grup, autorul atribuie circumstanţe, care 
după natura lor sunt neutre, adică, circumstanţe, care 
nu influenţează asupra sporirii sau micşorării gradului 
prejudiciabil al infracţiunii şi asupra pericolului soci-
al al persoanei vinovatului, dar se iau în consideraţie 
la stabilirea pedepsei, fie reieşind din principiul uma-
nismului, fie pentru a atinge scopul restabilirii echităţii 
sociale. Asemenea circumstanţe sunt următoarele: pre-
zenţa copiilor minori în familia vinovatului; săvârşirea 
infracţiunii de către o femeie gravidă. În această grupă, 
nu există legătură directă între infracţiune şi circum-
stanţele cercetate, care doar însoţesc fapta infracţională 
şi persoana infractorului. În acelaşi timp, referindu-ne 
la circumstanţele grupei a treia, se observă o legitate, şi 
anume: cu cât este mai scăzută gravitatea faptei comi-
se şi mai mic pericolul persoanei vinovatului, cu atât 
mai mult şi mai des, aceste circumstanţe sunt luate în 
consideraţie la aplicarea pedepsei de către instanţa de 
judecată. De regulă, circumstanţele, influenţând asupra 
schimbării pericolului social al faptei şi al infractorului, 
influenţează, totodată, în mod corespunzător – catego-
ria şi mărimea pedepsei. În opinia autorului, această 
clasificare are o importanţă nu numai teoretică, dar şi 
practică, deoarece instanţei de judecată i se oferă o gra-
dare clară a circumstanţelor atenuante şi agravante, ce 
permite a aprecia măsura în care o circumstanţă sau alta 
trebuie să influenţeze pedeapsa, la fel, permite a aprecia 
coraportul în care trebuie să se afle circumstanţele ate-
nuante şi agravante existente pe o cauză concretă. 

Cu opinia dată nu suntem de acord, având în vede-
re faptul că clasificarea respectivă determină trei gru-
puri generale de circumstanţe atenuante, iar gradarea 
menţionată supra nu este una precisă, ci convenţională 
şi atribuirea unei sau altei circumstanţe la unul dintre 
aceste grupuri este subiectivă şi se face de către instan-
ţa de judecată în fiecare caz în parte. În acelaşi timp, 
aspectul pozitiv al clasificării propuse constă în faptul 
că ea ajută şi ne orientează să stabilim importanţa unei 
sau altei circumstanţe şi rolul acesteia la individualiza-
rea pedepsei. 

Cercetând problematica clasificării circumstanţelor 
atenuante şi agravante, nu putem să nu menţionăm cla-
sificarea propusă de autorul L.L. Kruglikov, care, ex-
punându-şi opinia referitor la problema dată, a lansat 
părerea că toate circumstanţele atenuante şi agravante 
se împart în două grupuri, şi anume:

a) circumstanţele ce caracterizează concomitent atât 
gradul prejudiciabil al infracţiunii, cât şi persoana vi-
novatului;

b) circumstanţele ce caracterizează doar persoana 
vinovatului.

În acelaşi timp, autorul consideră că influenţa cir-
cumstanţelor acestor două grupuri asupra pedepsei este 
diferită. La aplicarea pedepsei, trebuie să fie acordată 
prioritate anume circumstanţelor ce se referă la primul 
grup5.

În principiu, suntem de acord cu teza propusă de 
L.L. Kruglikov. În această ordine de idei, vorbind des-
pre clasificarea circumstanţelor atenuante şi agravan-
te, în opinia noastră, nu pot fi scăpate din vedere două 
momente. În primul rând, circumstanţele atenuante şi 
agravante sunt factori ce caracterizează persoana vino-
vatului şi se manifestă până la, în momentul şi după 
săvârşirea infracţiunii. În al doilea rând, toate circum-
stanţele atenuante şi agravante, care s-au manifestat în 
timpul sau în momentul săvârşirii infracţiunii, se răs-
frâng asupra răspunderii şi pedepsei penale în virtutea 
influenţei lor asupra gradului prejudiciabil al infracţiu-
nii şi al persoanei vinovatului, ceea ce nu se poate de 
afirmat în mod categoric în cazul circumstanţelor ce 
caracterizează comportamentul preinfracţional de până 
la săvârşirea infracţiunii şi cel postinfracţional al su-
biectului – de după săvârşirea infracţiunii. 

Astfel, ajungem la teza că există: a) circumstanţe 
atenuante şi agravante ce caracterizează gradul preju-
diciabil al infracţiunii şi al persoanei vinovatului şi b) 
circumstanţe ce caracterizează doar persoana vinovatu-
lui. La prima categorie de circumstanţe se atribuie cir-
cumstanţele atenuante şi agravante legale, enumerate 
în alin. (1) art. 76 şi alin. (1) art. 77 CP RM. La rândul 
său, majoritatea circumstanţelor ce se referă la a doua 
categorie sunt circumstanţe ce nu figurează în lege, dar 
la stabilirea pedepsei, se consideră drept circumstanţe 
atenuante de către instanţa de judecată, în temeiul alin. 
(2) art. 76 CP.

La fel, autorul L.L. Kruglikov, deosebeşte două 
subgrupuri de circumstanţe, ce caracterizează doar per-
soana infractorului. La primul subgrup, se atribuie cir-
cumstanţele, care vorbesc despre schimbarea gradului 
de pericol social al persoanei vinovatului (de exemplu: 
autodenunţarea, contribuirea activă la descoperirea in-
fracţiunii sau la identificarea infractorilor ori recunoaş-
terea vinovăţiei; prevenirea de către vinovat a urmărilor 
prejudiciabile ale infracţiunii săvârşite, repararea bene-
volă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate; 
săvârşirea infracţiunii prin acte de o deosebită cruzime 
sau prin batjocorirea victimei). La al doilea subgrup se 
atribuie circumstanţele ce sunt luate în consideraţie de 
către instanţa de judecată ca fiind drept circumstanţe 
atenuante, exclusiv în virtutea principiului umanismu-
lui şi nu în legătură cu influenţa lor asupra pericolului 
social al persoanei vinovatului, după cum menţionează 
şi autorul O.A. Measnikov (de exemplu: săvârşirea in-
fracţiunii de către un minor; prezenţa copiilor minori în 
familia vinovatului; afectarea gravă, prin infracţiunea 
săvârşită a făptuitorului acesteia sau greutatea poverii 
pedepsei, aplicată pentru el, din cauza vârstei înaintate 
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a acestuia, stării sănătăţii lui sau altor circumstanţe alin. 
(1) lit. b), k), alin. (2) art. 76 CP RM). 

În opinia noastră, clasificarea propusă de către       
L.L. Kruglikov ni se pare a fi mai reuşită, comparativ 
cu clasificările propuse în literatura de specialitate şi 
enumerate supra, deoarece ne oferă posibilitatea, din 
punct de vedere strict ştiinţific, de a urmări geneza fac-
torilor atenuanţi şi agravanţi în sistemul categoriilor de 
bază ale dreptului penal. De aceea, luând ca bază cla-
sificarea propusă de L.L. Kruglikov, analizând circum-
stanţele atenuante şi circumstanţele agravante expuse 
în legea penală, ni se pare oportun să propunem propria 
clasificare.

Astfel, distingem trei criterii principale de clasifica-
re a circumstanţelor atenuante şi agravante ce prezintă 
importanţă teoretică şi practică, şi anume:

după – descrierea circumstanţelor atenuante şi 
agravante în lege;

după – manifestarea lor în timp;
după–  influenţa lor asupra gradului prejudiciabil al 

infracţiunii şi/sau al persoanei vinovatului.
La momentul de faţă, după descrierea în lege, exis-

tă circumstanţe atenuante şi agravante legale şi judi-
ciare. Totodată, circumstanţele atenuante pot fi atât le-
gale, cât şi judiciare, iar circumstanţele agravante pot 
fi doar circumstanţe legale. Circumstanţele atenuante 
şi agravante legale sunt nemijlocit descrise în textul 
legii (alin.(1) art. 76 şi alin. (1) art. 77 CP RM), iar cir-
cumstanţele judiciare nu sunt prevăzute expres în le-
gea penală, însă constituie stări, împrejurări ori calităţi 
ce influenţează gradul prejudiciabil al infracţiunii şi/
sau al persoanei vinovatului, în sensul atenuării, fie nu 
relevă gradul prejudiciabil redus al infracţiunii şi/sau 
al persoanei vinovatului, însă influenţează la stabilirea 
categoriei şi cuantumului pedepsei penale, pornind de 
la principiul umanismului şi se consideră drept circum-
stanţe atenuante de către instanţa de judecată în temeiul 
alin.(2) art.76 CP. În acelaşi timp, atât circumstanţe-
le atenuante şi agravante legale, cât şi circumstanţele 
atenuante judiciare, stabilite în modul corespunzător 
de către instanţa de judecată, sunt obligatorii, adică, în 
mod obligatoriu, urmează să fie luate de către instanţa 
de judecată şi să influenţeze individualizarea răspunde-
rii şi pedepsei penale. 

După manifestarea lor în timp, circumstanţele ate-
nuante şi agravante sunt anterioare, concomitente sau 
subsecvente comiterii infracţiunii. 

După influenţa lor asupra gradului prejudiciabil al 
infracţiunii şi/sau al persoanei vinovatului, toate cir-
cumstanţele atenuante şi agravante pot fi împărţite în 
mai multe grupuri, şi anume: 

1) Circumstanţe atenuante şi agravante ce influen-
ţează concomitent atât gradul prejudiciabil al infracţi-
unii, cât şi cel al persoanei vinovatului şi se manifes-
tă, de regulă, din momentul începerii infracţiunii (de 
la etapa de tentativă) şi până la momentul consumării 
acesteia.

2) Circumstanţe atenuante şi agravante ce influen-
ţează doar gradul prejudiciabil al persoanei vinova-
tului şi se manifestă, de regulă, fie până la momentul 
începerii infracţiunii, inclusiv, la etapa de pregătire a 

infracţiunii, fie după consumarea acesteia, și în faza 
continuării activităţii infracţionale.

3) Circumstanţe atenuante şi agravante ce influen-
ţează atât gradul prejudiciabil al infracţiunii, cât şi cel 
al persoanei vinovatului, ce țin de starea, activitatea 
şi comportamentul victimei sau a părţii vătămate până 
la, în timpul, fie după comiterea infracţiunii ( de exem-
plu: ilegalitatea sau imoralitatea acţiunilor victimei, 
dacă ele au provocat infracţiunea; împăcarea părţilor 
în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 109 CP RM; 
săvârşirea infracţiunii cu depăşirea limitelor legale ale 
legitimei apărări sau a reţinerii infractorului; săvârşirea 
infracţiunii cu bună ştiinţă împotriva unui minor sau a 
unei femei gravide ori profitând de starea de neputin-
ţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează 
vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori 
altui factor; săvârşirea infracţiunii asupra unei persoane 
în legătură cu îndeplinirea de către ea a obligaţiilor de 
serviciu sau obşteşti). 

Note:
1 Botnaru S., Grama M. şi alţii, Manualul Drept penal: Par-

tea generală, vol. I, Cartier juridic, Chișinău, 2005, p. 462-474. 
2 Gorea N., Comarniţchi S., Influenţa circumstanţelor ate-

nuante şi agravante asupra pedepsei, Cartea moldovenească, 
Chişinău,1984, p. 43-69, 30.

3 Pop O., Cauzele care atenuează şi agravează pedeapsa, 
Scaiul, Bucureşti, 2001, p. 37-87. 

4 Долиненко Л.А., Смягчающие ответственность об-
стоятельства по действующему уголовному законода-
тельству и в судебной практике: Учебное пособие, Изд-во 
Иркут. ун-та, Иркутск, 1980, c. 7, 101. 

5 Кругликов Л.Л., Смягчающие и отягчающие ответ-
ственность обстоятельства в уголовном праве (Вопросы 
теории), Воронеж, 1985, с. 109, 113-115.

6 Карпец И.И., Индивидуализация наказания в советском 
уголовном праве, Госюриздат, Москва, 1961, с. 101. 

7 Кригер Г. А., Борзенков Г. Н. и др., Советское уголовное 
право. Общая часть: Учебник, Изд-во Моск. ун-та, Москва, 
1981, c. 361-362.

8 Непомнящая Т.В., Назначение уголовного наказания. 
Теория, практика, перспективы, Юридический центр 
Пресс, Санкт-Петербург, 2006, c. 67.

9 Мясников О.А., Смягчающие и отягчающие наказание 
обстоятельства в теории, законодательстве и судебной 
практике, Юрлитинформ, Москва, 2002, с. 27, 32-331.

10 Ciobanu I., Griminologie, vol. II, Cartdidact, Chişinău, 
2004, p. 109. 

11 Кузнецова Н.Ф., Куринов Б.А., Смягчающие и отяг-
чающие обстоятельства, учитываемые при определении 
меры наказания, în Применение наказания по советско-
му уголовному праву, Изд-во Моск. ун-та, Москва,1958, 
с. 92-150. 

12 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г., Юрид. 
издат., Москва,1980. 

13 Мельникова Ю.Б., Индивидуализация наказания с учё-
том обстоятельств, характеризующих личность, în Со-
ветская юстиция, 1969, №5, с. 13-14.

14 Чечель Г.И., Смягчающие ответственность обстоя-
тельства и их значение в индивидуализации наказания, Са-
ратов, 1978, с. 39-40. 

15 Гаверов Г. С., Общие начала назначения наказания по 
советскому уголовному праву, Иркутск, 1976, с. 86.

16 Ткаченко В.И., Общие начала назначения наказания: 
Учебное пособие, ВЮЗИ, Москва, 1984, с. 20-21, 44-45. 



Nr. 2, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

24

În literatura de specialitate, există mai multe 
noțiuni cu privire la lacuna în drept, cum ar fi 

lacunele în dreptul pozitiv; lacunele în reglementarea 
juridică, lacunele în legislație1 etc.

Lacuna în lege vorbește despre o reglementare in-
completă a problemei într-o lege concretă2.

Consultând prevederile unor acte legislative în vi-
goare, am evidențiat anumite inconsecvențe, fapt ce 
ne-a determinat să venim cu unele amendamente în ve-
derea înlăturării lor, aducând astfel cadrul legal într-o 
albie adecvată. De asemenea, ne-am propus să punem 
în discuție problema disciplinei bugetare, astfel încât 
autoritățile publice să aibă un comportament responsa-
bil și să-și exercite obligațiile în termenele prestabilite 
de lege, propunând proiectul bugetului și, respectiv,    
adoptând bugetul în cadrul acestor termene.

Prin adoptarea actelor normative, legiuitorul tinde 
să reglementeze cele mai importante domenii de acti-
vitate umană și să cuprindă întreaga realitate juridică a 
societății3. Pe de altă parte, nici nu este necesar ca statul 
să reglementeze toate relațiile sociale prin raporturi ju-
ridice. Uneori însă pot fi întâlnite cazuri când anumite 
relații sociale, situații de fapt, deși ar fi trebuit să fie re-
glementate prin norme juridice, totuși sunt neglijate de 
către legiuitor. Așadar, este cunoscut faptul că nu există 
legislație perfectă, că întotdeauna este loc de mai bine și 
aceasta este una perfectibilă. Perfecțiunea nu cunoaște 
limite. Astfel, în virtutea anumitor circumstanțe, 
legislația întotdeauna este una lacunară, deoarece nici 
legiuitorul nu poate anticipa și reglementa toate relațiile 
sociale. Dar pentru ca să prevenim apariția lacunelor, 
trebuie să respectăm regulile tehnicii legislative, în pri-
mul rând, și, pe măsura necesității, să aducem la timp o 
reglementare juridică a relațiilor sociale.

Importanța temei rezidă în faptul de a încerca unifi-
carea terminologiei din unele acte legislative și a efec-
tua propuneri privind lichidarea unor lacune existente 

în: Codul funciar, Legea cu privire la notariat, Codul 
contravențional al Republicii Moldova, Codul de pro-
cedură penală al Republicii Moldova, Legea privind 
administraţia publică locală, Legea privind statutul ju-
ridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), Legea privind 
statutul alesului local, Legea privind finanţele publice 
locale.

Scopul urmărit în acest articol constă în identifi-
carea lacunelor existente în actele legislative enunțate 
supra, întocmind un proiect de lege ferenda prin care în 
cercăm eliminarea acestora.

Așadar, după cum am spus, vom supune analizei 
conținutul unor acte legislative.

Codul funciar nr.828-XII din 25.12.1991I.  (repu-
blicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 
107 din 04.09.2001, art. 817) 

Actualmente, noile reglementări statuate de 1. 
legiuitor în Codul contravențional atrag după sine ope-
rarea unor modificări și în alte acte normative, precum 
este Codul funciar, în care urmează să se aplice noua 
terminologie. Astfel, la art. 24, legiutorul a stipulat că 
proprietarul funciar care, fără motive întemeiate, nu 
cultivă terenurile agricole şi nu ia măsuri pentru protecţia 
şi ameliorarea solului se sancţionează administrativ în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, unde sintagma „se 
sancționează administrativ” urmează a fi substituită prin 
„se sancționează contravențional”.

În art. 702. 1 legiuitorul a statuat că consolidarea 
terenurilor agricole se efectuează „în conformitate cu 
prezenta lege”, având în vedere că și Codul este o lege 
organică. Deci, Codul este primul între egali (primus 
inter pares) și, la rândul său, este o lege organică, însă 
pentru uniformitate considerăm ca în tot textul codului 
trebuie să fie utilizată aceeași expresie: „în conformitate 
cu prezentul cod”.

Articolul 90.3.  Litigiile dintre deţinătorii de terenuri 
şi autorităţile administraţiei publice locale

IDENTIFICAREA  LACuNELOR  EXISTENTE  
ÎN  uNELE  ACTE  LEGISLATIVE  șI  PROPuNERI  

DE  ELIMINARE  A  LOR
Mihai CorJ, 

doctor în drept, conferențiar universitar
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 Litigiile dintre deţinătorii de terenuri şi autorităţile 
administraţiei publice locale se soluţionează de organe-
le ierarhic superioare, a căror decizie poate fi atacată în 
instanţa judecătorească de drept comun sau economică 
competentă.

În context, ținem să precizăm că expresia „se soluţio-
nează de organele ierarhic superioare” este una eronată, 
deoarece autoritățile administrației publice locale nu au 
organe ierarhic superioare. Între autorităţile centrale şi 
cele locale, între autorităţile publice de nivelul întâi şi 
cele de nivelul al doilea nu există raporturi de subordo-
nare, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 

Totodată, menționăm că, în lumina ultimelor reorga-
nizări ale sistemului judecătoresc, instanțele economice 
au fost lichidate, fiind instituită instanța comercială de 
circumscripție care nu are competența materială de a 
soluționa asemenea litigii. 

Astfel, pentru a elimina aceste inconsecvențe, vom 
propune o nouă redacție a art. 90: „Litigiile dintre deţi-
nătorii de terenuri şi autorităţile administraţiei publice 
locale se soluţionează de organele acestora, a căror 
decizie poate fi atacată în instanţa de judecată de drept 
comun.” 

Articolul 91. Litigiile dintre deţinătorii de terenuri 4. 
cu titlu de proprietate

 Litigiile în care părţile sau una din părţi sunt deţină-
tori de terenuri cu titlu de proprietate se examinează de 
către instanţa judecătorească de drept comun sau eco-
nomică competentă.

La acest articol, sintagma „sau economică” se ex-
clude. 

Articolul 92. Litigiile patrimoniale privind rapor-5. 
turile funciare

 Litigiile patrimoniale dintre întreprinderi, instituţii 
şi organizaţii privind raporturile funciare se soluţionea-
ză de către judecătoria economică. Litigiile patrimoni-
ale privind raporturile funciare, în care părţile sau una 
din părţi sunt persoane fizice, se examinează de către 
judecătoria raională, municipală (de sector) dacă legis-
laţia nu prevede altfel.

Propunem o nouă variantă pentru expunerea acestui 
articol: „Litigiile patrimoniale privind raporturile juridi-
ce funciare se soluționează de către instanța (judecătoria) 
de drept comun competentă.” 

Articolul 96. Răspunderea pentru încălcarea le-6. 
gislaţiei funciare

 Persoanele care încalcă legislaţia funciară poartă 
răspundere administrativă şi penală în conformitate cu 
legislaţia. 

 La alin.(1) art.96 sintagma „răspundere admi-
nistrativă și penală” se substituie prin „răspundere 
contravențională și penală”. 

II. Legea nr.1453-XV din 08.11.2002 cu privire la 
notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 
154-157 din 21.11.2002, art. 1209)

1. Articolul 13. Licenţa pentru activitate notarială 

(1) Licenţa pentru activitatea notarială se eliberează 
pe un termen nelimitat...

Propunem reformularea acestui alineat: Licența 
pentru activitatea notarială se eliberează pentru un ter-
men limitat – până la atingerea plafonului de vârstă de 
65 de ani…

2. Articolul 16. Încetarea activităţii notarului 
(1) Activitatea notarului încetează în cazul:
 g) atingerii vârstei de 65 de ani.
Instituirea plafonului de vârstă de 65 de ani pentru 

activitatea de notar este justificată obiectiv şi rezonabil 
prin noile politici de reformare a notariatului, în cadrul 
cărora se înscriu transformarea notariatului de stat şi 
privat în notariat public, căutarea unor soluţii optime 
pentru asigurarea accederii la funcţia de notar a noilor 
candidaţi etc. Curtea Constituțională menţiona, în Ho-
tărârea sa nr.30 din 23 decembrie 2010, că prevederea 
art.16 alin.(1) lit.g) din Legea nr.1453-XV nu aduce 
atingere principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii, 
nu îngrădeşte dreptul la muncă, libertatea de alegere a 
profesiei sau a locului de muncă. Curtea, de asemenea, 
a menţionat că prevederea despre încetarea activităţii 
notarului în cazul atingerii vârstei de 65 de ani intră în 
coliziune cu prevederile legii privind eliberarea licen-
ţei pentru activitatea notarială pe un termen nelimitat 
(art.13 alin.(1)), numirea notarului pentru o durată ne-
determinată (art.20 alin.(1)). Prevederea art.16 alin.(1) 
lit.g) din Legea cu privire la notariat privind încetarea 
activităţii notarului la vârsta de 65 de ani este aplica-
bilă notarilor învestiţi cu împuterniciri de exercitare a 
activităţii notariale ulterior intrării în vigoare a Legii 
nr.300-XVI din 25 decembrie 2008 pentru modificarea 
şi completarea Legii cu privire la notariat. Totodată, 
potrivit art.20 alin.(1) din Legea cu privire la notariat, 
notarul nu poate fi destituit decât în temeiul legii4.

În temeiul prevederilor art.16 alin. (1) lit.g) din Le-
gea nr.1453-XV/2002, activitatea notarului încetează 
în cazul atingerii vârstei de 65 de ani, atunci cum poate 
fi acesta numit pentru o perioadă nedeterminată? De 
asemenea, cum poate fi eliberată licența notarului pe 
un termen nelimitat, când acesta, la atingerea vârstei de 
65 de ani, urmează a-și înceta activitatea notarială?

3. Articolul 20. Garanţiile activităţii
Notarul îşi exercită personal profesia şi se (1) 

bucură de stabilitate în funcţie. El este numit pentru 
o durată nedeterminată şi nu poate fi destituit decât în 
temeiul legii.

Așadar, de asemenea, observăm că unele prevederi 
din art. 20 alin. (1) din Legea nr. 1453-XV/2002 nu 
sunt în consens cu prevederile art. 16 alin.(1) lit.g).

 La art. 20 alin. (21) cuvântul „administrative” se 
înlocuiește cu cuvântul „contravenționale”.

4. În titlul art.85 și în textul acestuia expresia „Tra-
tatele şi acordurile internaţionale” se substituie prin 
„Tratatele internaţionale” la cazul respectiv. Tratatele 
internaționale pot fi regăsite în practică sub diferite 
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denumiri: tratat, convenție, pact, acord, act general, 
memorandum, protocol, statut, schimb de note, modus 
vivendi, declarație, act final, genthemen’s agreement, 
compromis, aranjament etc., toate având valoare juridi-
că egală5. Potrivit Convenţiei privind dreptul tratatelor 
de la Viena din 23 mai 1969 (mai numită și Tratat al 
tratatelor), toate actele juridice din categoria acorduri-
lor internaţionale poartă denumirea generică de tratate, 
de aceea propunem ca să operăm cu termenul generic 
de tratate internaționale.

Astfel, art. 85 se va expune în redacție nouă: „Arti-
colul 85. Tratatele internaţionale

(1) Dacă tratatul internaţional la care Republica 
Moldova este parte stabileşte alte norme cu privire la 
actele notariale decât cele cuprinse în legislaţia Repu-
blicii Moldova, la îndeplinirea actelor notariale se aplică 
normele tratatului internaţional.

(2) Dacă tratatul internaţional la care Republica 
Moldova este parte pune în competenţa notarilor din 
Republica Moldova îndeplinirea unui act notarial nepre-
văzut de legislaţia naţională, notarii îndeplinesc acest act 
notarial în modul stabilit de tratatul respectiv.”

Codul de procedură penală al Republicii III. 
Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (republicat în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 248-251 
din 05.11.2013, art. 699)

Chiar și după ultima republicare foarte recentă a 
Codului, observăm că unele probleme au fost trecute 
cu vederea. Astfel, referitor la art.38 pct. 2) planează 
incertitudinea totuși, care Curte de Apel urmează să 
judece apelurile depuse împotriva hotărârilor pronun-
ţate în primă instanţă de judecătoria militară? În opinia 
noastră, aici trebuie să venim cu o precizare.

 Articolul 38. Competenţa Curţii de Apel 
Curtea de Apel:
2) ca instanţă de apel, judecă apelurile împotriva 

hotărârilor pronunţate în primă instanţă de judecătorii, 
inclusiv de judecătoria militară;

Pentru expunerea art.38 pct.2) din CPP RM, pro-
punem o nouă variantă: „2) ca instanţă de apel, judecă 
apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă in-
stanţă de judecătorii, iar apelurile împotriva hotărârilor 
pronunţate în primă instanţă de judecătoria militară se 
judecă de către Curtea de Apel Chișinău”.

Codul contravențional al Republicii Moldova IV. 
nr.218-XVI din 24.10.2008 (Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, nr. 3-6 din 16.01.2009, art.15)

Codul, după cap.XV, se completează cu un nou 1. 
capitol cu următorul titlu: „Capitolul XV¹. Contravenții 
ce afectează bugetul” cu articolele 311¹ și 311². 

La acest subiect, riscăm „să dobândim mulți 
dușmani”, îndeosebi din partea autorităților publice 
locale, deoarece noi venim cu unele propuneri de 
sancționare pecuniară a reprezentanților autorităților 
executive, reprezentative și deliberative de nivelul I și 
de nivelul II, care nu respectă disciplina bugetară. Este 

vorba de neprezentarea de către executorii (ordonatorii) 
principali de bugete spre aprobare/adoptare în termen a 
proiectelor bugetelor UAT și, respectiv, neaprobarea/
neadoptarea bugetului UAT în termenul stabilit de lege 
de către autoritățile reprezentative și deliberative.

Subiect pasibil de răspundere contravențională 
este persoana fizică, inclusiv persoana cu funcție de 
răspundere și persoana juridică. Autoritățile publice, în 
calitate de persoană juridică, sunt exceptate prin lege 
de la răspunderea contravențională. Astfel, polemica 
se poate desfășura doar în jurul subiectului persoană 
fizică – persoana cu funcție de răspundere. Autoritate 
executivă – primarul unităţii administrativ-teritoriale 
de nivelul întâi, preşedintele raionului, Guvernatorul şi 
Comitetul executiv al unităţii teritoriale autonome cu 
statut juridic special, primarul general al municipiului 
Chişinău, primarul municipiului Bălţi. În acest caz, apare 
întrebarea: pot fi sancționate contravențional autoritățile 
executive de nivelul I și II? Sau, mai exact, pot fi 
sancționați contravențional primarii unităţii adminis-
trativ-teritoriale de nivelul întâi, preşedinții raioanelor, 
Guvernatorul (exceptând Comitetul executiv al unităţii 
teritoriale autonome cu statut juridic special), primarul 
general al municipiului Chişinău și primarul municipiu-
lui Bălţi pentru neprezentarea la timp autorității repre-
zentative și deliberative a proiectului bugetului unității 
administrativ-teritoriale respective? Unii nejustificat vor 
încerca să invoce că aceștia nu sunt persoane cu funcții 
de răspundere și astfel nu pot fi subiecți ai contravenției. 
Aici, acest pretins argument, aceste alegații chiar nu țin. 
Cine dacă nu persoanele indicate supra sunt persoane 
cu funcții de răspundere? 

Atunci, se va merge pe o altă abordare a problemei 
și din alt punct de vedere, invocând statutul de ales lo-
cal, unde, în sensul Legii nr. 768-XIV/2000, noţiunea 
de ales local vizează și primarii, și preşedinţii raioa-
nelor. În temeiul art.4 alin. (1) din Legea citată, orice 
mandat imperativ pentru un ales local este nul. La art.9 
legiuitorul a stipulat că alesul local nu poate fi... tras la 
răspundere contravenţională sau penală pentru voturile 
sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatu-
lui. Dar noi nu trebuie să uităm că alesul local este da-
tor să justifice încrederea alegătorilor, să contribuie la 
consolidarea autorităţii administraţiei publice locale pe 
care o reprezintă, să-și onoreze obligaţiile civice prin 
asigurarea ordinii publice şi respectarea legislaţiei. 

În sensul expres al legii, noțiunea de ales local vi-
zează consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşe-
neşti (municipale), raionale şi consiliului municipal 
Bălți și Chişinău, deputaţii în Adunarea Populară a Gă-
găuziei. În acest caz, ne punem întrebarea dacă consi-
lierii locali, raionali, municipali și, respectiv, deputații 
AP ai Găgăuziei, pot fi încadrați în categoria persoane-
lor cu funcție de răspundere. Acest fapt fiind discutabil, 
venim cu unele sugestii, dar nu înainte de a preciza, că 
în legea precitată este statuat că orice mandat imperativ 
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pentru un ales local este nul, iar conform prevederilor 
art.9, alesul local nu poate fi... tras la răspundere con-
travenţională... pentru voturile sau opiniile politice ex-
primate în exercitarea mandatului. 

În context, noi nu vom propune tragerea la răspun-
dere contravențională a subiecților enumerați supra 
pentru voturile sau opiniile lor politice exprimate în 
exercitarea mandatului, dar vom propune tragerea lor 
la răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu. Odată ce 
ești mandatat de către alegători și ai statutul de ales lo-
cal, trebuie să fii resposabil pentru ca 1) în postura de 
executor (ordonator) principal de buget să vii la timp 
în fața autorității reprezentative și deliberative și să 
prezinți proiectul bugetului UAT pentru anul viitor și 2) 
în calitate de consilier local, raional, municipal să par-
ticipi la ședințele consiliului respectiv ca să dezbateți 
proiectul bugetului pe anul următor, astfel încât consi-
liul să-l aprobe/adopte în termenul stabilit de lege.

Așadar, dacă alesul local și-ar exercita atribuțiile 
și onora obligațiile cu bună-credință și ar respecta în-
tocmai prevederile legislației în vigoare, atunci noi nu 
am mai avea nevoie de introducerea unor noi norme 
de drept contravențional etc. Deocamdată realitatea pe 
care o cunoaștem cu toții este cu totul alta decât cea do-
rită, de aceea venim cu unele propuneri de completare a 
Codului contravențional al Republicii Moldova cu art. 
311¹ și, respectiv, art. 311². 

Articolul 311¹. Încălcarea termenelor de prezentare 2. 
a proiectelor bugetelor unităților administrativ-teritoriale 
spre examinare și aprobare/adoptare.

Neprezentarea de către executorii (ordonatorii) 
principali de bugete spre examinare și aprobare/adop-
tare în termen a proiectelor bugetelor UAT respective 
se sancționează cu amendă de la 250 la 500 de unități 
convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspun-
dere. 

Articolul 311². Încălcarea termenelor de examinare 3. 
a proiectelor bugetelor unităților administrativ-teritoriale 
și aprobare/adoptare a bugetului respectiv.

Neaprobarea/neadoptarea bugetului UAT în termenul 
stabilit de lege se sancționează cu amendă în mărime 
de 500 de unități convenționale aplicată solidar fiecărei 
persoane cu funcție de răspundere.

Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind fi-V. 
nanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr. 248-253 din 19.12.2003, art. 996) 

Autoritatea executivă prezintă autorităţii repre-1. 
zentative şi deliberative respective, printr-o dispoziţie, 
cel târziu la data de 1 noiembrie, proiectul bugetului 
unităţii administrativ-teritoriale pe anul următor spre 
examinare şi aprobare. Propunem completarea art. 20 
după alin. (1) cu alin. (1¹) cu următorul conținut: „(1¹) 
Autoritatea executivă care nu va executa întocmai pre-
vederile statuate la alin. (1) este pasibilă de răspundere 
contravențională.” 

În lectura a doua, autoritatea reprezentativă şi 2. 
deliberativă examinează şi aprobă: structura venitu-
rilor; cheltuielile, structura şi destinaţia lor; balanţa 
bugetului şi sursele de finanţare; transferurile de la/
către alte bugete; cuantumul fondului de rezervă 
(fondul de rezervă este utilizat în conformitate cu 
Regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului, 
aprobat în condiţiile art.18 din prezenta lege); cotele 
impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate în buget; 
nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate de 
instituţiile publice finanţate de la bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale; mijloacele speciale preconi-
zate spre încasare de către fiecare instituţie publică; 
fondurile speciale; cheltuielile care vor fi finanţate în 
mod prioritar; plafonul datoriei unităţii administrativ-
teritoriale şi plafonul garanţiilor acordate de autorită-
ţile administraţiei publice locale; efectivul-limită al 
instituţiilor publice finanţate de la bugetul respectiv; 
alte prevederi ce necesită reglementare prin proiectul 
bugetului. Astfel, având o experiență proastă când 
Consiliul municipal Chișinău, prin decizia nr. 4/2 din 
15.04.2010 cu privire la aprobarea cotelor concrete 
pentru calcularea impozitului funciar și impozitului pe 
bunurile imobiliare pe anul 2010 pentru contribuabilii 
din municipiul Chișinău, a pus în aplicare retroactiv de 
la 01.01.2010 cotele impozitului funciar și impozitului 
pe bunurile imobile pe anul 2010, venim cu următoarea 
propunere de completare și precizare a cadrului legal 
existent: art. 20 după alin. (5) se completează cu alin. 
(5¹) cu următorul conținut: „(5¹) Cotele impozitelor şi 
taxelor locale ce vor fi încasate în buget se vor aplica, 
de la 1 ianuarie a anului următor, în cazul când bugetul 
a fost adoptat și publicat până la data de 31 decembrie 
a anului în curs, iar atunci când bugetul sau cotele im-
pozitelor și taxelor locale au fost adoptate pe parcursul 
anului bugetar, cotele impozitelor şi taxelor locale se 
vor aplica și se vor încasa în buget de la data publicării 
deciziei privind aprobarea/adoptarea bugetului respec-
tiv sau a cotelor impozitelor şi taxelor locale ce vor fi 
încasate în buget. Cotele impozitelor şi taxelor locale 
nu pot fi aplicate retroactiv.” 

Totodată, menționăm că efortul nostru de a clarifica 
lucrurile nu a fost zădarnic. Consiliul municipal Chișinău 
a aplecat urechea la cele invocate de către noi și deja 
începând cu anul bugetar 2011 și-a corectat greșeala.

Pentru siguranța și certitudinea contribuabilului, 3. 
propunem completarea art. 20 după alin. (6) cu alin. (6¹) 
cu următorul conținut: „(6¹) Aleșii locali din autorita-
tea reprezentativă şi deliberativă în cazul tergiversării 
aprobării/adoptării bugetului sunt pasibili de răspundere 
contravențională.”

Legea nr. 768-XIV din 02.02.2000 privind VI. 
statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr. 34 din 24.03.2000, art. 231)

Conform art. 24 alin. (3), alesului local care a fost in-
vitat la şedinţa consiliului şi a participat la ea i se restituie 
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cheltuielile aferente şi i se acordă o indemnizaţie pentru 
fiecare zi de participare la şedinţa consiliului în mărime 
de cel puţin 2 salarii minime. Noi considerăm oportun 
să precizăm că alesul local va beneficia de îndemnizație 
pentru fiecare zi de participare la ședințele consiliului 
numai în cazul când acesta va vota pentru aprobarea 
bugetului în termenul stabilit de lege pentru fiecare an 
bugetar pe perioada deținerii mandatului (legislaturii). 

În acest sens, propunem completarea art. 24 alin. (3) 
cu următorul enunț: „Alesul local va benificia de aceas-
tă garanție socială pentru anul următor doar în cazul 
aprobării bugetului în termenul stabilit de lege.”

Articolul 9 din Legea nr. 436-XVI din VII. 
28.12.2006 privind administraţia publică locală 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 32-35 din 
09.03.2007, art.116) 

În temeiul art. 9, autorităţile administraţiei publice 
locale elaborează, aprobă şi gestionează în mod auto-
nom bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, având 
dreptul să pună în aplicare taxe şi impozite locale şi să 
stabilească cuantumul lor în condiţiile legii. Problema 
rezidă în faptul că, prin excluderea plafoanelor min. și 
max. la impozitele și taxele locale, consiliile locale au 
instituit o dezordine în acest sens, stabilind cuantumul 
cotelor impozitelor, ignorând prevederile legislației fis-
cale și, de asemenea, aplicând o practică neuniformă 
pe teritoriul țării. Așadar, în scopul revenirii în albia 
normalității, propunem completarea art.9 cu următoa-
rea propoziție: „Tipul cotelor impozitelor și taxelor lo-
cale se stabilesc prin lege, iar cotele acestora nu pot fi 
aplicate retroactiv.”

Legea nr. 344-XIII din 23.12.1994 privind VIII. 
statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 3-4 din 
14.01.1995, art.51)

Legea nr. 344-XIII/1994 este o lege organică care 
se modifică şi se completează cu votul a trei cincimi 
dintre deputaţii aleşi în Parlamentul Republicii Moldova. 
Legiuitorul constituant, în art.74 alin. (1), a statuat că 
legile organice se adoptă cu votul majorității deputaților 
aleși, iar în art.111 alin. (7) a stipulat expres faptul că 
legea organică care reglementează statutul special al 
unității teritoriale autonome Găgăuzia poate fi modificată 
cu votul a trei cincimi din numărul deputaților aleși în 
Parlament. Pe de altă parte, conform art. 87 alin. (1) lit. 
b) din Regulamentul Parlamentului, legile organice se 
adoptă cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, deci cu votul 
a cel puţin 51 de deputaţi. Deci, după cum observăm, ne 
aflăm în fața unei coliziuni juridice. 

Astfel, excepția în cauză trebuia să-și găsească re-
flectare și în Regulamentul Parlamentului.

Pentru a nu crea impedimente suplimentare la adop-
tarea proiectului de lege ferenda propus de subsemnat, 
care poate fi adoptat de către legiuitor prin votul a 51 
de deputați, noi vom veni cu o propunere legislativă 
separată la Legea nr. 344-XIII/1994, care, fiind totuși 
o lege organică, prin derogare de la regula generală, 
se adoptă cu o majoritate calificată de 3/5 din voturile 
deputaților aleși.

În concluzie, propunem subiecților statuați la art.73 
din Constituția Republicii Moldova un proiect de lege 
ferenda pentru a îmbunătăți cadrul legal existent de 
lege lata.

Totodată, acest proiect de Lege cu privire la modi-
ficarea și completarea unor acte legislative este supus 
dezbaterilor publice pe paginile revistei dvs.

Proiect
Lege

cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Codul funciar nr. 828-XII din 25.12.1991 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr.107 din 04.09.2001, art.817), cu modificările ulteri-
oare, se modifică și se completează după cum urmează: 

La art.24 sintagma „se sancţionează administrativ 1. 
în conformitate cu legislaţia în vigoare” se substituie 
prin „se sancţionează contravențional în conformitate 
cu legislaţia în vigoare”.

La art.702. 1 alin.(6) sintagma „Consolidarea tere-
nurilor agricole, în conformitate cu prezenta lege” se 
substituie prin „Consolidarea terenurilor agricole, în 
conformitate cu prezentul cod”.

Art.90 se expune în următoarea redacție: „Litigiile 3. 
dintre deţinătorii de terenuri şi autorităţile administraţiei 
publice locale se soluţionează de organele acestora, a 
căror decizie poate fi atacată în instanţa de judecată de 
drept comun.”

La art.91 cuvintele „sau economică” se exclud.4. 

Art.92 se expune într-o nouă redacție: „Litigiile 5. 
patrimoniale privind raporturile juridice funciare se 
soluționează de către instanța (judecătoria) de drept 
comun competentă.”

La alin.(1) art.96 sintagma „răspundere admi-6. 
nistrativă și penală” se substituie prin „răspundere 
contravențională și penală”.

Art. II. – Legea nr.1453-XV din 08.11.2002 cu pri-
vire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, nr. 154-157 din 21.11.2002, art. 1209), cu modi-
ficările ulterioare, se modifică și se completează după 
cum urmează: 

Art.13 alin. (1), expresia „Licenţa pentru activi-1. 
tatea notarială se eliberează pe un termen nelimitat” 
se substituie prin „Licența pentru activitatea notarială 
se eliberează pe un termen limitat – până la atingerea 
plafonului de vârstă de 65 de ani”.

Art. 20 alin. (1) urmează a fi expus într-o redacție 2. 
nouă: „Notarul îşi exercită personal profesia şi se bucură 
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de stabilitate în funcţie. El este numit până la atingerea 
plafonului de vârstă de 65 de ani şi nu poate fi destituit 
decât în temeiul legii.”

La art. 20 alin.3.  (21) cuvântul „administrative” se 
înlocuiește prin cuvântul „contravenționale”.

Art. 85 se expune în redacție nouă: „Articolul 85. 4. 
Tratatele internaţionale

(1) Dacă tratatul internaţional la care Republica 
Moldova este parte stabileşte alte norme cu privire la 
actele notariale decât cele cuprinse în legislaţia Repu-
blicii Moldova, la îndeplinirea actelor notariale se aplică 
normele tratatului internaţional.

(2) Dacă tratatul internaţional la care Republica 
Moldova este parte pune în competenţa notarilor din 
Republica Moldova îndeplinirea unui act notarial nepre-
văzut de legislaţia naţională, notarii îndeplinesc acest act 
notarial în modul stabilit de tratatul respectiv.”

Art. III. – Codul de procedură penală al Republi-
cii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003 (republicat în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 248-251 
din 05.11.2013, art. 699), cu modificările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum urmează: 

art.38 pct.2) se expune într-o nouă variantă: „2) ca – 
instanţă de apel, judecă apelurile împotriva hotărârilor 
pronunţate în primă instanţă de judecătorii, iar apelurile 
împotriva hotărârilor pronunţate în prima instanţă de 
judecătoria militară se judecă de către Curtea de Apel 
Chișinău;”

Art. IV. – Codul contravențional al Republicii Mol-
dova nr. 218-XVI din 24.10.2008 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art. 15), cu modifică-
rile ulterioare, se completează după cum urmează:

În cod, după Capitolul XV, se include un nou ca-1. 
pitol cu următorul titlu: „Capitolul XV¹. Contravenții ce 
afectează bugetul” cu articolele 311¹ și 311².

Articolul 311¹. Încălcarea termenelor/termenului 2. 
de prezentare a proiectelor bugetelor unităților adminis-
trativ-teritoriale spre examinare și aprobare/adoptare

Neprezentarea de către executorii (ordonatorii) 
principali de bugete spre examinare și aprobare/adop-
tare în termen a proiectelor bugetelor UAT respective 
se sancționează cu amendă de la 250 până la 500 de 
unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de 
răspundere. 

3. Articolul 311². Încălcarea termenelor/termenului 
de examinare a proiectelor bugetelor unităților admi-
nistrativ-teritoriale și aprobare/adoptare a bugetului 
respectiv

Neaprobarea/neadoptarea bugetului UAT în termenul 
stabilit de lege se sancționează cu amendă în mărime 
de 500 de unități convenționale aplicată solidar fiecărei 
persoane cu funcție de răspundere.

Art. V. – Legea nr.397-XV din 16.10.2003 privind 
finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova, nr. 248-253 din 19.12.2003, art. 996), cu 
modificările ulterioare, se completează după cum ur-
mează: 

Art. 20 după alin. (1) se completează cu alin. (1¹) 1. 
cu următorul conținut: „(1¹) Autoritatea executivă care 
nu va executa întocmai prevederile statuate la alin.(1) 
este pasibilă de răspundere contravențională.” 

Art. 20 după alin. (5) se completează cu alin. (5¹) 2. 
cu următorul conținut: „(5¹) Cotele impozitelor şi taxelor 
locale ce vor fi încasate în buget se vor aplica, de la 1 
ianuarie a anului următor, în cazul când bugetul a fost 
adoptat și publicat până la data de 31 decembrie a anului 
în curs, iar atunci când bugetul sau cotele impozitelor 
și taxelor locale au fost adoptate pe parcursul anului 
bugetar, cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor încasa 
în buget și se vor aplica de la data publicării deciziei 
privind aprobarea/adoptarea bugetului respectiv sau a 
cotelor impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate 
în buget. Cotele impozitelor şi taxelor locale nu pot fi 
aplicate retroactiv.”

Art. 20 după alin.(6) se completează cu alin. (6¹) 3. 
cu următorul conținut: „(6¹) Aleșii locali din autorita-
tea reprezentativă şi deliberativă în cazul tergiversării 
aprobării/adoptării bugetului sunt pasibili de răspundere 
contravențională.”

Art. VI. – Art.24 alin.(3) din Legea nr.768-XIV din 
02.02.2000 privind statutul alesului local (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, nr. 34 din 24.03.2000, 
art.231) se completează cu următoarea propoziție: 
„Alesul local va benificia de această garanție socială 
pentru anul următor doar în cazul aprobării bugetului 
în termenul stabilit de lege.”

Art. VII. – Art. 9 din Legea nr. 436-XVI din 
28.12.2006 privind administraţia publică locală (Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 32-35 din 
09.03.2007, art.116) se completează cu următoarea 
propoziție: „Tipul cotelor impozitelor și taxelor locale 
se stabilesc prin lege, iar acestea (cotele) nu pot fi apli-
cate retroactiv.”

Art. VIII. – Prezenta lege intră în vigoare la data 
publicării.

   Președintele Parlamentului     Igor CORMAN

 Nr.  Chișinău, decembrie 2013

Note:
1 Baltag Dumitru, Teoria generală a dreptului. Curs universitar, 

ULIM, Chișinău, 2010, p.380.
2 Avornic Gheorghe, Teoria generală a dreptului, Cartier juri-

dic, Chișinău, 2004, p.429.
3 Negru Boris, Negru Alina, Teoria generală a dreptului și sta-

tului, Bons Offices, Chișinău, 2006, p.414.

4 Hotărîrea Curții Constituționale nr. 30 din 23.12.2010 pentru 
controlul constituţionalităţii art.16 alin.(1) lit.g) din Legea nr.1453-
XV din 8 noiembrie 2002 „Cu privire la notariat”, cu modificările şi 
completările ulterioare. Publicat în: Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr. 1-4 din 07.01.2011, art. 2.

5 Mihai Corj, Diplomația lui Otto von Bismarck în unifica-
rea Germaniei & Dreptul tratatelor, F.E.-P. Tipografia Centrală, 
Chișinău, 2005, p.181.
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IMPORTANŢA  INTERPRETăRII  OFICIALE, 
NEOFICIALE  ŞI  CAZuALE  ÎN  PROCESuL 

 APLICăRII  DREPTuLuI
Alexandru CUZnEŢoV,

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

REZuMAT
De regulă, pornindu-se de la faptul că în practică actul normativ trezeşte păreri contradictorii, a căror rezolvare nu 

este posibilă fără a se adresa către organul ce a emis acest act, ne ciocnim cu interpretarea oficială, neoficială și cazuală în 
procesul aplicării dreptului. Organul ce a emis actul normativ conferă putere obligaţională uneia din existentele sau posi-
bilele interpretări, reproduce conţinutul real al actului normativ şi, astfel, înlătură posibilele aplicări diferite. De aceea este 
importantă aplicarea dreptului prin prisma celor relatate.

Cuvinte-cheie: interpretarea oficială, interpretarea neoficială, interpretarea cazuală, aplicarea dreptului, stat de drept, 
proces de aplicare a dreptului, realizarea dreptului. 

SuMMARY
Typically, starting from the fact that in practice the enactment raises conflicting views the solution of which is not pos-

sible without addressing the body that issued this document, we are facing with the official interpretation, informal and 
casual in the application of the law. The body that has issued the enactment confers power to one of existences. Obligation 
or possible interpretations reproduce the actual content of the instrument and thereby remove possible different applica-
tions. It is therefore important in terms of the application of relationship.

Keywords: official interpretation, interpretation informal causal interpretation, application of law, rule of law, law 
enforcement process, the realization of the right.

Stabilirea bazei juridice presupune evidenţierea 
completă a tuturor explicaţiilor privind realizarea 

normei juridice. După subiectul explicaţiilor actului ju-
ridic, se deosebeşte interpretarea oficială şi interpreta-
rea neoficială. Interpretarea oficială vine de la organele 
competente şi este obligatorie. Interpretarea neoficială 
nu are putere obligaţională. 

Obligativitatea interpretării oficiale duce, în primul 
rând, la apariţia obligaţiei organului de aplicare a drep-
tului privind studierea sau căutarea explicaţiilor şi, în al 
doilea rând, la respectarea lor în cazul apariţiei diver-
genţelor de concepere a normelor juridice aplicate cu 
dispoziţiile cuprinse în conţinutul actelor interpretării 
oficiale. Divergenţe pot şi să nu existe, dar nu este nece-
sar să ne bazăm din start pe cunoştinţele existente şi pe 
posibilităţile identificării corecte a voinţei legiuitorului. 
Așa, cum prin intermediul legii (şi nu al hotărârilor in-
dividuale ale organelor separate) are loc reglementarea 
juridică generală şi unificată, tot aşa prin intermediul 
interpretării oficiale se asigură unicitatea practicii de 
aplicare a dreptului1.

Ar fi incorect să transmitem o putere juridică deplină 
actelor interpretării oficiale anunţând că ele sunt incon-
testabile, că nu se supun „criticilor”. Relativ la actele de 
interpretare, se păstrează importanţa problemei privind 
alegerea şi verificarea originalităţii lor. Este evident, de 
exemplu, că interpretarea ce contravine legislaţiei nu 
poate fi aplicată. În principiu, puterea juridică a inter-
pretării depinde de statutul subiectului interpretării în 
sistemul organelor statale şi de forma acelui act, în care 
se „îmbracă” explicaţia corespunzătoare2. Nu putem fi 
de acord cu faptul că interpretarea legală are aceeaşi pu-
tere juridică ca şi actul normativ.

Interpretarea oficială, după părerea savantului        
V.V. Lazarev, poate fi autentică, când explicaţia vine din 
partea organului care nemijlocit a emis actul normativ, 
şi neautentică, când explicaţiile sunt date de alte organe 
competente3. 

Necesitatea interpretării autentice se cere, de regulă, 
pornindu-se de la faptul că în practică actul normativ 
trezeşte păreri contradictorii, a căror rezolvare nu este 
posibilă fără a face apel către organul ce a emis acest 
act. Organul ce a emis actul normativ conferă putere 
obligaţională uneia din existentele sau posibilele inter-
pretări, reproduce conţinutul real al actului normativ şi, 
astfel, înlătură posibilele aplicări diferite. În orice caz, la 
interpretarea autentică nu are loc naşterea unei noi nor-
me. Înlocuirea interpretării cu crearea dreptului nu este 
posibilă, deoarece actele de interpretare acţionează con-
comitent cu actul normativ. La interpretarea autentică, 
întrebarea privind necorespunderea actului de explicare 
şi actului normativ nu apare.

Subiecţi ai interpretării neautentice pot fi toate or-
ganele, în a căror obligaţie intră transpunerea în viaţă a 
prevederilor juridice. Cercul acestor organe este destul 
de vast, de aceea puterea juridică a actelor de interpre-
tare a diverselor organe este diferită. Inclusiv, puterea 
juridică a actelor de interpretare identifică locul lor în 
mecanismul reglementării juridice şi corespunde pute-
rii altor dispoziţii, ce sunt emise de un oarecare organ. 
Subiecţii sunt în drept să interpreteze numai acele acte 
normative, care îşi găsesc aplicare în sfera activităţii 
organelor subordonate lor. În cazurile, în care lipseşte 
claritatea în conştientizarea actului normativ, iar expli-
caţiile lui ies în afara limitelor competenţei organului 
dat, cel din urmă trebuie să se adreseze la alt organ, mult 
mai competent4.

Spre deosebire de interpretarea oficială, cea neofi-
cială nu este obligatorie. Actele interpretării neoficiale 
nu aparţin faptelor juridice. Ele nu confirmă anumite 
drepturi şi obligaţii juridice. Interpretarea neoficială se 
efectuează în particular, dacă se poate de expus astfel. 
Această afirmaţie nu neagă faptul că în multe cazuri in-
terpretarea neoficială se efectuează de către persoanele 
cu funcţie de răspundere. De exemplu, în primul rând, 
persoana cu funcţie de răspundere poate da explicaţiile 
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sale, fără a perfecta un act special. De aceea, cu toate că 
sunt predestinate pentru executorii subordonaţi, actele 
interpretării neoficiale nu sunt obligatorii. În al doilea 
rând, persoanele cu funcţie de răspundere pot efectua 
comentarii ale legislaţiei, fără ca aceasta să intre în obli-
gaţiile lor de serviciu. În al treilea rând, persoanele cu 
funcţie de răspundere pot efectua interpretarea juridică 
neobligatorie îndeplinindu-şi obligaţiile de serviciu (de 
exemplu, procurorul interpretează norma în procesul 
penal). Puterea interpretării reiese din existenţa convin-
gerii şi motivaţiei. Cu cât mai mult se simte necesitatea 
în interpretarea unor norme şi cu cât mai mult interpre-
tarea neoficială este convingătoare, cu atât mai mult 
este obligatorie utilizarea ei în activitatea de aplicare a 
dreptului.

După părerea profesorului S.S. Alekseev, interpreta-
rea neoficială poate fi împărţită în: ordinară, competentă 
şi doctrinară5. Interpretarea ordinară este efectuată de 
către indivizi. Importanţa ei pentru activitatea de apli-
care a dreptului constă în evidenţierea conştiinţei juridi-
ce a cercului larg de subiecţi ai dreptului. Interpretarea 
competentă vine de la persoanele ce cunosc dreptul, a 
căror acţiune la interpretarea normelor juridice nu face 
să capete putere faptul juridic. Însăşi noţiunea de „inter-
pretare doctrinară în teoria dreptului” este discutabilă. 
Mai mult, au fost expuse îndoieli privind corectitudinea 
evidenţierii aspectului respectiv. Se vorbea chiar şi des-
pre pericolul unei asemenea clasificări. După părerea 
noastră, au dreptate acei autori6 care au sesizat cauza 
unei asemenea definiri inexacte a interpretării doctri-
nare, ce reprezintă explicarea actelor normative dată 
de savanţi în urma analizei ştiinţifice a dreptului. Ea se 
evidenţiază ca explicare ştiinţifică a sensului şi a scopu-
lui normei juridice. La baza fiecărui act al interpretării 
oficiale se află doctrina ştiinţifică. Purtătorii lui sunt sau 
înşişi creatorii actului, deoarece persoanele cu funcţie 
de răspundere adesea sunt şi lucrători ştiinţifici, sau acei 
savanţi care au elaborat recomandări la proiectul unei 
sau altei hotărâri sau, în sfârşit, savanţii, ale căror opinii 
au fost împrumutate din literatura de specialitate.

În aşa fel, interpretarea doctrinară se regăseşte în ac-
tele oficiale de interpretare. În al doilea rând, rezultatele 
interpretării doctrinare deseori sunt consolidate în înseşi 
actele normative juridice. La emiterea normelor juridi-
ce corespunzătoare, întotdeauna se ţine cont de părerile 
savanţilor jurişti, în ce priveşte normele analogice în vi-
goare sau cele ulterioare. În al treilea rând, interpretările 
doctrinare se reliefează nemijlocit în lucrările neoficiale: 
monografii, comentarii, articole ştiinţifice etc. Din păca-
te, numai în această ultimă calitate ele sunt examinate în 
literatura de specialitate.

În acelaşi timp, nu este posibil a stabili semnul ega-
lităţii între interpretarea oficială şi interpretarea oficial-
doctrinară, deoarece nu întotdeauna la baza interpretării 
oficiale se află anume doctrina ştiinţifică; în plus, exis-
tă o sumedenie de acte oficiale de interpretare ce nu se 
bazează pe cercetările ştiinţifice. Așadar, rezultă sarcina 
practică – a aduce în corespundere actele de interpretare 
obligaţionale cu noile cercetări ştiinţifice.

Interpretarea oficială normativă, pentru a deveni 
totalmente ştiinţifică, trebuie să se sprijine pe valorile 
ştiinţifice formate de doctrină şi confirmate de practică, 
având în spaţiu şi timp o importanţă decisivă. În aşa fel, 
nu de la interpretarea oficială trebuie să trecem la cea 

doctrinară, ci, invers, interpretarea doctrinară trebuie ri-
dicată după posibilitate şi la necesitate, la rang oficial. În 
acea parte în care interpretarea doctrinară este prevăzută 
în actele normative şi în actele interpretării oficiale, ea 
se examinează în limitele problemelor tehnicii legislati-
ve. De aceea, pe cel care aplică dreptul, mult mai mult 
îl interesează partea interpretării doctrinare, ce continuă 
să rămână neoficială. 

Interpretarea doctrinară poate fi examinată şi în lu-
mina acelor categorii care, neavând putere juridică, au 
importanţă juridică. În primul rând, ea reflectă, desigur, 
principiile morale şi normele ce se formează în socie-
tate. În al doilea rând, ea expune conştiinţa juridică şi 
fundamentul formării ei. Mai mult, interpretarea doc-
trinară, pe lângă toate categoriile asemănătoare, are o 
importanţă primordială. Doctrina ştiinţifică reflectă le-
găturile cele mai importante, adânci ale fenomenelor 
şi obiectelor. Ea redă corect realizările şi perspectivele 
dezvoltării relaţiilor sociale şi, în legătură cu aceasta, 
mult mai coerent explică conţinutul normei în vigoare, 
scopurile acţiunii ei în spaţiul şi timpul respectiv.

În corespundere cu sfera activităţii actelor, în litera-
tura de specialitate, interpretarea normelor juridice este 
divizată în normativă (generală) şi cazuală. Interpretări 
normative se consideră rezultatele interpretării date, 
care se reflectă asupra unui cerc de persoane şi situaţii, 
adică o asemenea interpretare care, asemănător normei 
juridice, are un caracter general (acţiuni generale). In-
terpretarea cazuală reprezintă acte normative explicati-
ve, ce sunt obligatorii pentru un anumit caz concret. 

Această clasificare generală necesită, din punctul 
nostru de vedere, o oarecare concretizare. Interpreta-
rea normei juridice, cum şi ar fi ea, întotdeauna are un 
caracter general şi în utilizarea ei niciodată nu poate fi 
limitată de o întâmplare. Oricare explicaţie a normei ju-
ridice acţionează concomitent cu ea, mai ales că această 
interpretare reflectă conţinutul real al normei interpre-
tate. Profesorul A.S. Pigolkin susţine că anularea sau 
modificarea actului normativ trebuie să ducă la anularea 
sau modificarea, corespunzătoare, a interpretării norma-
tive a actului dat7. 

Interpretarea normativă (generală) a actelor norma-
tive se efectuează în baza studierii pe larg şi a genera-
lizării practicii judiciare. Ea este mult mai „autoritară” 
în această relaţie decât cea cazuală, deoarece ultima se 
bazează pe materiale limitate. Interpretarea normativă 
şi cea cazuală sunt legate între ele nu doar pentru că 
practica reprezintă motivul stimulator de apariţie a lor, 
dar şi, în principal, pentru că interpretarea normativă şi 
cea cazuală au un obiect comun: actul juridic, normele 
juridice. Interpretarea normativă, cât şi cazuală, poate fi 
atât oficială, cât şi neoficială.

Interpretarea normativă a normei juridice nu se „lea-
gă” de un caz concret. Subiectul interpretării normative, 
bazându-se pe convingerea proprie, luând în considera-
ţie părerile şi practica existentă, urmăreşte scopul asigu-
rării de mai departe a aplicării legii.

La interpretarea cazuală, în comparaţie cu cea nor-
mativă, într-un act unic intelectual se încadrează ex-
plicaţiile conţinutului normelor juridice şi explicaţiile 
drepturilor subiective concrete şi ale obligaţiilor juridi-
ce. În această situaţie, actele interpretării cazuale sunt 
mult mai valoroase după conţinut şi mult mai accesibile 
pentru utilizarea practică. Emiţând hotărârea, cel ce apli-
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că dreptul explică (din păcate, nu întotdeauna în formă 
explicită) conţinutul actului juridic, indicând aspectele 
şi mărimea posibilităţii de exprimare a comportamen-
tului indivizilor concreţi. Situaţia tipică, prevăzută de 
actul normativ, permite şi admite utilizarea rezultatelor 
interpretării cazuale la hotărârea cazurilor analogice, 
asigurând prin aceasta unicitatea practicii judiciare8. 

Este inexactă limitarea acţiunii interpretării cazuale 
numai la un singur caz. Limitarea este corectă numai 
faţă de acea parte, în care se explică drepturile subiec-
tive şi obligaţiile concrete. Dar, a efectua interpretarea 
normei juridice, utilă numai pentru un singur caz, este 
incorect şi ilegal, deoarece norma întotdeauna este pre-
văzută pentru multiple situaţii omogene. A spune că 
interpretarea dată a actului este valabilă numai împre-
jurărilor date şi nu poate fi folosită pentru alte împreju-
rări, ce sunt calificate în baza unuia şi aceluiaşi act, în-
seamnă a afirma existenţa sensului dublu al legii. Dacă 
în practică se întâlnesc raporturi ce necesită interpretare 
specifică numai pentru ele, atunci acestea fie că ies din 
limitele reglementării juridice, fie că mărturisesc despre 
existenţa lacunelor.

Un aspect mai tipic al interpretării cazuale este acel 
care se efectuează la examinarea cazurilor penale şi ci-
vile în instanţa de judecată. 

Interpretarea efectuată de instanţa de judecată în 
Republica Moldova este întotdeauna cazuală. Ea repre-
zintă în sine explicarea dreptului, efectuată în proce-
sul examinării cazurilor penale şi acţiunilor în civil. În 
comparaţie cu interpretarea normativă, în care interpre-
tarea normei juridice reprezintă nu un scop esenţial, ci 
în planul principal interpretarea cazuală se supune unui 
alt scop principal – rezolvarea corectă a cazului dat. Cu 
toate acestea, rezultatele finale ale interpretării norma-
tive, precum şi ale celei cazuale sunt în aceeaşi măsură 
acceptate de către lucrătorii practicieni fiind utilizată în 
hotărârea asupra cazurilor juridice alături de lege9.

Interpretarea cazuală a normelor juridice are loc deja 
în instanţa de judecată de fond. Instanţa, motivând ho-
tărârea sa, arată părţilor, precum şi tuturor terţilor, cum 
trebuie înţeleasă legea. Este cunoscut că interpretarea 
legii în hotărârea instanţei de judecată poate să contrazi-
că acele păreri referitor la sensul cerinţelor juridice, care 
s-au expus până şi în timpul procesului. Dar, în actul 
de interpretare emis de prima instanţă, de regulă, nu se 
generalizează norma juridică, ea nu capătă un conţinut 
final. Scopul explicării sensului normei juridice capătă 
o mai mare perfectare în Curţile de Apel şi în Curtea 
Supremă de Justiţie (prin intermediul apelului şi recur-
sului). Unul dintre motivele anulării hotărârii instanţei 
de judecată, în apel, de exemplu, reprezintă încălcarea 
sau aplicarea incorectă a normelor materiale sau a drep-
tului procesual. Instanţa de apel poate să explice baza 
juridică a cazului şi atunci când instanţa de judecată nu a 
aplicat legea respectivă în vigoare (dimpotrivă, a aplicat 
legea inaplicabilă), fie când incorect a interpretat legea.

Dacă situaţiile de fapt sunt stabilite, totalmente şi co-
rect, de către instanţa de judecată de fond, dar a fost co-
misă o eroare în aplicarea normelor dreptului material, 
instanţa de apel este în drept să modifice hotărârea sau 
să emită una nouă, fără a întoarce cazul pentru o nouă 
reexaminare. Aceasta este o dovadă în plus a indepen-
denţei relative a părţii juridice de cea faptică. Dar, în si-
tuaţia în care cazul este întors pentru o nouă examinare, 

instanţa de judecată ce examinează cazul în apel nu este 
în drept să stabilească ce normă a dreptului material tre-
buie să fie aplicată la o nouă examinare. Această limitare 
legislativă este legată de faptul că la o nouă examinare 
a cazului întotdeauna poate să apară noi împrejurări, ce 
ar putea duce la o nouă calificare10. Deoarece instanţa de 
judecată de fond întotdeauna este legată de indicaţiile 
instanţei de apel, aceste prevederi nu trebuie să limiteze 
iniţiativa în examinarea împrejurărilor suplimentare sau 
nou-constatate pe caz11.

Încheierea instanţei de apel conţine obligatoriu mo-
tivele în baza cărora instanţa de judecată a ajuns la con-
cluziile sale şi trimiterile la legile pe care s-a bazat. Anu-
me aceasta şi reprezintă, în hotărârea dată, rezultatele 
interpretării cazuale. Desigur, ele, împreună cu alte pre-
vederi cuprinse în conţinutul încheierii, sunt obligatorii 
pentru instanţa de judecată ce va reexamina cazul dat.

Interpretarea cazuală a legii capătă, uneori, impor-
tanţă hotărâtoare în calificarea juridică. Aceasta are loc 
datorită faptului că normele juridice în practică pot pri-
mi o diversă tratare, iar interpretarea normativă poate să 
lipsească un timp oarecare. În asemenea situaţie, par-
tea motivată a hotărârii instanţei de judecată trebuie să 
conţină, după părerea noastră, trimitere nu doar la lege, 
dar şi la actul interpretării cazuale a legii. Nu poate fi 
considerat corect un fenomen, când instanţa de judeca-
tă, de fapt, se conduce de interpretarea cazuală, însă în 
hotărâre aceasta nu se oglindeşte12. 

În teoria şi practica dreptului, activitatea de con-
cretizare a dreptului efectuată de instanţele de judeca-
tă capătă o dezvoltare continuă. În aşa fel, profesorul              
M.I. Baru atrage atenţia la existenţa noţiunii de evaluare 
în dreptul muncii, indicând că legiuitorul nu finalizează, 
într-o oarecare măsură, procesul de creare legislativă, 
dar îl transmite pentru finalizare practicii de aplicare a 
dreptului13. Prin normele de concretizare, instanţele de 
judecată aduc în actele de aplicare a dreptului (hotărârile 
instanţei) elemente noi (în comparaţie cu interpretarea 
dreptului), constatări noi, ce lipsesc în însuşi actul nor-
mativ, deşi acestea nu ies în afara limitelor stabilite14. 

Note:
1Лазарев В.В., Применение советского права, Татполиграф, 

Казань, 1972, с. 85.
2 Элькинд П.С., Толкование и применение норм уголовно-

процессуального права, Юрид. литература, Москва, 1967,            
с. 72.

3 Лазарев В.В., op.cit., p. 86.
4 Алексеев С.С., Общая теория социалистического права, 

вып.III, Свердловск, 1965, с. 201.
5 Ibidem, p. 209.
6 Пиголкин А.С., Нормы советского права и их истолкова-

ние, Ленинград, 1962, с. 160-161.
7 Ibidem, p. 123-124.
8 Лазарев В.В., op.cit., p. 99.
9 Ibidem, p. 100.
10 Гурвич М.А., Решение советского суда в исковом 

производстве, Москва, 1955, с. 278-279.
11 Лазарев В.В., op.cit., p. 102.
12 Мотовиловкер Я.О., Вопросы дальнейшего совершен-

ствования уголовно-процессуального законодательство, Изд.
Томского Универ., Томск, 1966, с. 23-26

13 A se vedea în: Лазарев В.В., op.cit., p. 105.
14 Алексеев С.С., op.cit., p. 109.
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Starea de responsabilitate a unei persoane presu-
pune că aceasta posedă însuşirile psihice (inte-

ligenţă, raţiune) care o fac capabilă să înţeleagă carac-
terul socialmente periculos al faptelor pe care le săvâr-
şeşte şi să fie stăpână pe acestea, adică să fie capabilă să 
se abţină de la săvârşirea acţiunilor interzise de lege.

Prin „fire normală” nu se înţelege idealul, ci tipul 
de om care îşi poate conştientiza activitatea şi dirija 
voinţa. Lipsa unuia dintre cei doi factori psihici – in-
telectiv sau volitiv – înseamnă incapacitate, întrucât o 
persoană iresponsabilă nu realizează caracterul ilicit 
al faptelor sale sau nu le poate stăpâni1.

Astfel, responsabilitatea se apreciază prin prisma 
a doi factori: 

unul intelectiv−	  ce constă în capacitatea persoa-
nei de a-şi da seama de acţiunile sau inacţiunile sale, 
de semnificaţia lor socială şi de urmările acestora şi 

unul volitiv−	 , constând în aptitudinea aceleiaşi 
persoane de a fi stăpână pe faptele sale, în sensul că 
le putea dirija în mod conştient. Ambii factori sunt 
necesari şi decisivi în stabilirea responsabilităţii. Prin 
urmare, putem conchide că starea de responsabilitate 
este starea psihofizică normală a individului, pe când 
iresponsabilitatea constituie o stare psihofizică anor-
mală, reprezentând, de fapt, o stare de excepţie.

Responsabilitatea este starea psihologică proprie 
omului normal şi este opusă iresponsabilităţii pre-
văzute de art.23 CP RM. În literatura de specialitate, 
responsabilitatea este definită şi ca o capacitate penală 
sau imputabilitate2.

Între responsabilitate şi vinovăţie există o strânsă 
legătură. Responsabilitatea trebuie să existe în mo-
mentul săvârşirii faptei. Dacă lipseşte responsabili-
tatea, nu se mai poate pune problema vinovăţiei ca 
semn al infracţiunii, întrucât o persoană iresponsabilă 
nu poate acţiona cu vinovăţie (cu intenţie sau din im-
prudenţă). Prin urmare, responsabilitatea este premisa 
vinovăţiei3. În acest sens, este de menţionat că dreptul 
penal contemporan nu acceptă răspunderea obiectivă 
a făptuitorului, ci numai răspunderea pentru fapte pe 
care acesta le-a reprezentat sau le-a voit. 

Analizând conceptul responsabilităţii psihice, au-
torii V. Dongoroz, I. Fodor, S. Kahane ș.a.  au conchis 
că nu trebuie pus semnul egalităţii între „responsabi-
litatea psihică” şi „răspunderea penală”; prima este 
consecinţa capacităţii biopsihice, deci o noţiune (o 
categorie) de ordin psihologic; a doua reprezintă con-
secinţa săvârşirii unei fapte penale şi este o noţiune 
(o categorie) de ordin juridic. Nu poate exista răspun-
derea penală fără responsabilitate psihică; în schimb, 
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răspunderea penală poate fi exclusă chiar dacă făptu-
itorul are responsabilitatea psihică (este capabil psi-
hofizic) de pildă, în caz de legitimă apărare, stare de 
extremă necesitate etc.4.

Pentru ca fapta prevăzută de legea penală să repre-
zinte o infracţiune, făptuitorul trebuie să fie în depli-
nătatea facultăţilor psihice, adică să aibă capacitatea 
de a conştientiza actul său de conduită şi rezultatul 
acestuia. Pe cale de consecinţă, comportamentul uman 
poate fi restricţionat de norme juridice doar în cazul în 
care acesta este manifestat de către o persoană aptă 
să-şi stăpânească actele proprii. 

Atât efectele educative ale pedepsei, cât şi ame-
ninţarea cu aplicarea unei astfel de pedepse apriori nu 
se pot răsfrânge asupra unei persoane iresponsabile. 
Drept confirmare poate servi şi opinia expusă de re-
putaţii autori români: „Persoana incapabilă psihic nu 
poate fi receptivă la ameninţarea sancţiunilor din le-
gea penală; pentru persoana iresponsabilă, teama de 
pedeapsă nu intră ca un mobil în procesul de determi-
nare a voinţei. Pentru aceleaşi considerente persoana 
iresponsabilă nu ar putea fi îndreptată prin aplicarea 
şi executarea pedepsei”5.

Aşadar, în lipsa aptitudinii biopsihofizice necesare 
şi indispensabile unei persoane fizice sănătoase min-
tal, aceasta din urmă nu poate deveni subiect al rapor-
tului juridico-penal de constrângere, deoarece este o 
persoană iresponsabilă, iar legea penală sancţionează 
exclusiv persoanele cu un comportament adecvat, în 
limitele normalului. 

În acest sens, în doctrină se precizează că irespon-
sabilitatea este o stare obiectivă biopsihică a persoa-
nei, iar nu o stare juridică. Ea capătă valoare juridică 
şi acţionează în sensul împiedicării constituirii infrac-
ţiunii, atunci când se constată că o persoană lipsită de 
capacitate psihică normală a săvârşit o faptă prevăzu-
tă de legea penală6. 

Este de precizat că din retrospectivă istorică, nebu-
nia a constituit, din toate timpurile, o cauză de exclu-
dere a vinovăţiei făptuitorului (furiosus si hominem 
occiderit lege Cornelia non tenetur, cum eum fati infe-
licitas excusset – Digeste, XLVIII, titlul VIII). Nebu-
nia este cauză de inexistenţă a infracţiunii numai dacă 
excede sferei aşa-zisei „nebunii morale”7. Încă din 
Antichitate nebunii nu erau sancţionaţi penal, dar erau 
traşi la răspundere civilă. Dreptul roman nu pedepsea 
nebunul. De asemenea, iresponsabilitatea a constituit 
o cauză de excludere a ilicitului penal în dreptul ca-
nonic şi dreptul barbar. În schimb, în Evul mediu, unii 
dintre bolnavii psihici erau apreciaţi ca fiind „posedaţi 
de diavol”, calificare ce atrăgea sancţiuni mai severe 
decât în cazul oamenilor sănătoşi, din punct de vedere 

psihic. Concepţia privind nesancţionarea persoanelor 
iresponsabile datorată lipsei discernământului a fost 
generalizată mai târziu, în perioada Renaşterii, sub in-
fluenţa ideilor umaniste8.

Savanţii susţin că iresponsabilitatea este o cauză de 
inexistenţă a infracţiunii ce constă în comiterea unei 
fapte prevăzute de legea penală de către o persoană 
care, în momentul săvârşirii faptei, nu are reprezen-
tarea conduitei sale ori nu poate fi stăpână pe ea din 
cauza alienaţiei mintale sau altor cauze9.

Autorul român Matei Basarab accentuează: „Ires-
ponsabilitatea constă în incapacitatea psihofizică a 
unei persoane care, datorită alienaţiei mintale sau 
altor cauze, nu-şi poate da seama de acţiunile (inac-
ţiunile) sale şi de urmările acestora, sau lipsindu-i 
voinţa nu poate fi stăpână pe acestea şi săvârşeşte 
o faptă prevăzută de legea penală. Este deci o sta-
re opusă responsabilităţii (discernământului). Ea nu 
trebuie confundată cu incapacităţile care decurg din 
lege, fiindcă dacă acestea se pot datora şi incapaci-
tăţii psihofizice, incapacitatea psihofizică nu poate 
decurge din lege”10.

Cum corect menţionează autorul român Narcis 
Giurgiu, în cazul iresponsabilităţii, persoana fiind 
lipsită de discernământ critic se află în incapacitate 
psihică de a înţelege ori conduce faptele precum şi 
consecinţele acestora11. 

Unii savanţi susţin că incapacitatea psihică a 
persoanei de a înţelege sensul faptelor sale şi de a se 
autoconduce nu presupune însă neapărat o stare ma-
ladivă a psihicului uman12. Într-adevăr, o astfel de sta-
re se poate manifesta chiar şi în cazul unor persoane 
sănătoase din punct de vedere psihic, care în anumite 
împrejurări nu-şi pot folosi în mod normal însuşirile 
psihice de care dispun, pentru a înţelege sensul fapte-
lor pe care le săvârşesc şi consecinţele acestora, sau 
pentru a-şi autodetermina conduita. Astfel, se aduc 
exemple valide, când o persoană normală ca dezvol-
tare biopsihică poate fi lipsită  temporar de capacitatea 
sa psihică, în timpul unui leşin sau a unui somn hip-
notic, în timpul unei intoxicaţii grave involuntare cu 
stupefiante etc. Persoana poate fi determinată în unele 
din aceste stări să comită fapte penale (de exemplu, 
să divulge un secret de stat în stare de somn hipnotic 
sau să săvârşească un act de vătămare sau distrugere), 
dându-şi seama de caracterul lor, dar nemaifiind în 
măsură să se autodirjeze (în cazul săvârşirii unor fapte 
prin aniliharea voinţei pe cale medicamentoasă)13. 

Incapacitatea intelectivă sau volitivă a persoanei 
este datorată alienaţiei mintale sau altor cauze (smin-
tire, idioţenie, imbecilitate, nebunie morală, manii, 
narcomanii, epilepsii, alte nevroze etc.). Această cau-
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ză de excludere a vinovăţiei nu trebuie confundată cu 
alte incapacităţi prevăzute de lege (minoritatea, beţia 
sau eroarea de fapt) 14.

Persoana în stare de incapacitate psihică nu pose-
dă însuşirile psihice (inteligenţă, conştiinţă, raţiune) 
necesare pentru a înţelege de ce anumite acţiuni sau 
inacţiuni prezintă un pericol social şi nu-şi dă seama 
de ce acestea au caracter ilicit15. 

Starea de incapacitate psihică a unei persoane este 
determinată de cauza alienaţiei mintale (cauze pato-
logice) sau de alte cauze. Prin alienaţie mintală se 
înţelege alterarea facultăţilor psihice (facultatea de a 
percepe, de a reţine, de a raţiona, de a hotărî, de a voi), 
îndeosebi a factorului intelectiv şi a factorului volitiv, 
în lipsa cărora nu există vinovăţie şi nici răspundere 
penală16.

Cauzele incapacităţii psihice pot fi extrem de vari-
ate: anomalii care fac imposibilă dezvoltarea facultă-
ţilor psihointelective (inteligenţă, conştiinţă, raţiune) 
ca în cazurile idioţeniei, infantilismului, cretinismului 
etc.; maladii ale sistemului nervos şi psihic (nebunie, 
nevroze, psihoze, dezechilibru mintal etc.); fenome-
ne fiziologice diverse (somn natural, somn hipnotic, 
leşin, somnambulism etc.); tulburări psihice provoca-
te prin diferite substanţe toxice (stări de inconştienţă 
prin stupefiante, narcotice, alimente alterate, prepapa-
te farmaceutice nocive etc.)17. După natura lor, cau-
zele de incapacitate psihică sunt naturale, patologice, 
anomalii, lipsă de maturitate psihofizică, tulburări 
psihofizice etc. În esenţă, incapacitatea penală a per-
soanei fizice se datorează fie stării de inconştienţă, fie 
imaturităţii acesteia.

Inconştienţa desemnează lipsa  conştiinţei, a cu-
noaşterii de sine şi a lumii înconjurătoare, fiind o ma-
nifestare patologică din cauza alienaţiei mintale (boli 
psihice) sau a altor cauze (comă, stări de confuzie 
mintală etc.), care fac ca persoana să nu-şi dea seama 
de acţiunile sau inacţiunile sale, de caracterul ilicit al 
acestora. În cazul inconştienţei, vor fi luate în vedere 
dispoziţiile privitoare la iresponsabilitate18. 

Bolile mintale sunt foarte diverse, dar ceea ce este 
relevant în această problemă este efectul lor, care tre-
buie să constea în abolirea discernământului făptuito-
rului. Dintr-un alt punct de vedere, bolile care afectea-
ză psihicul unei persoane prin excluderea capacităţii 
de a prefigura caracterul comportamentului său ori 
care determină pierderea controlului asupra conduitei 
sunt psihoze organice, psihoze endogene sau tulburări 
toxice19.

Alterarea proceselor cognitive poate avea loc prin 
existenţa unei iluzii, apariţia agnoziilor (grafice, spaţi-
ale, auditive ori vizuale), existenţa halucinaţiilor (au-

ditive, vizuale, olfactive, tactile, gustative, viscerale 
etc.), hiperprosexiile (atenţia foarte mare), amneziile 
(de fixare sau de evocare), hipermneziile (capacitate 
foarte mare de evocare a trecutului), criptomnezia 
(autoatribuirea unei scrieri), alomneziile (persoana 
aduce în prezent fapte trecute), confabulaţiile (repro-
ducerea unor evenimente care nu s-au petrecut), ideile 
delirante20.

Alterarea proceselor volitive poate avea loc prin 
instalarea abuliei (disabulia, parabulia), impulsivita-
tea (raptusus anxios), stupoarea, catatonia. Tulbură-
rile psihice de natură afectivă constau în hipotimie, 
euforie, incontinenţă afectivă, paratimie. Alte stări 
ce alterează procesele psihice se referă la starea de 
conştienţă (obtuzie, torpoare, starea comatoasă, deli-
rul, starea amentivă, starea crepusculară, oligofrenie, 
schizofrenie, paranoia, psihoza maniaco-depresivă, 
epilepsia, beţia patologică). 

În complexul de tulburări care îşi pot lăsa ampren-
ta asupra existenţei responsabilităţii psihice a persoa-
nei se află şi stările afective puternice (emoţiile, pasi-
unile), somnul, somnambulismul, hipnoza, sugestia, 
surdomutismul precoce sau congenital.

Nu întotdeauna lipsa capacităţii psihice este per-
manentă şi incurabilă. Sunt frecvente cazurile de inca-
pacitate psihică temporară (de pildă, în cazul somnului 
firesc sau hipnotic) sau cu manifestări intermitente de 
luciditate (ca în cazul bolnavilor de epilepsie care pot 
săvârşi fapte penale în stare de criză, revenind apoi la 
o condiţie psihică temporară normală).

Menţionăm că în cazul unor boli mintale discernă-
mântul nu este înlăturat în întregime sau este cu carac-
ter pasager. Dacă fapta este săvârşită în momente de 
luciditate, individul va răspunde penal. Bineînţeles că, 
dacă starea sănătăţii făptuitorului o impune, instanţa 
va pronunţa faţă de acesta, pe lângă pedepse, şi măsu-
ra de siguranţă a obligării la tratament medical forţat 
sau a internării medicale. Stările de înclinaţie către să-
vârşirea de infracţiuni sau cele pasionale nu determi-
nă anihilarea discernământului şi nu exclud caracterul 
infracţional al faptei. Starea de hipnoză trebuie asimi-
lată cu iresponsabilitatea, deoarece făptuitorul care se 
găseşte în această stare nu are capacitatea de a realiza 
conduita sa şi consecinţele acesteia21. 

Iresponsabilitatea, în sensul legii penale are, prin 
urmare, înţelesul unei stări de incapacitate psihică 
care se poate manifesta în cazul acelor persoane, care, 
fie intelectiv, nu-şi pot da seama de sensul faptelor pe 
care le săvârşesc şi semnificaţia consecinţelor acesto-
ra, fie volitiv, nu-şi pot determina şi dirija (autocon-
duce) în mod normal voinţa în raport cu propriile lor 
acţiuni sau inacţiuni.
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În docrină sunt evidenţiate mai multe forme ale 
iresponsabilităţii, ultima fiind congenitală (înnăscu-
tă) sau survenită (apărută după naştere, dobândită), 
permanentă sau temporară, continuă sau intermitentă. 
După latura biopsihofizică la care se referă, iresponsa-
bilitatea este clasificată ca fiind fiziologică (referitoare 
la funcţiile organismului), anatomică (structura fiin-
ţelor şi a organelor), morfologică (forma exterioară 
şi structura organismului) sau psihologică (legitatea 
proceselor cognitive, afective, volitive şi a însuşirilor 
psihice ale persoanei (caracter, temperament etc.)22. 
Ca durată, iresponsabilitatea poate fi permanentă sau 
trecătoare (de lungă sau scurtă durată), intermitentă 
(cu intervale de luciditate)23.

Cu toate că cauzele, care determină iresponsabi-
litatea şi formele ei de manifestare, sunt diverse, sta-
rea de iresponsabilitate este datorată unor factori care 
afectează, tulbură, suprimă sau împiedică funcţiona-
rea normală a facultăţilor psihice intelective şi volitive 
ale omului, constatarea incapacităţii psihice constituie 
o problemă care trebuie soluţionată cu ajutorul unor 
medici de specialitate prin instituirea unor expertize 
psihiatrice în regim de internare medicală. 

Medicii psihiatri nu se vor pronunţa însă niciodată 
asupra problemei răspunderii penale a făptuitorului – 
căci aceasta este o problemă juridică de competenţa 
organelor judiciare – ci numai asupra problemei dacă 
făptuitorul a dispus în momentul săvârşirii faptei de 
o condiţie biopsihică normală, adică dacă a săvârşit 
fapta în prezenţa capacităţii de  înţelegere a sensului 
ei şi a valorii consecinţelor sale şi putându-şi stăpâni 
(dirija, autoconduce) acţiunile sau inacţiunile sale.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ires-
ponsabilitatea sunt următoarele:

Făptuitorul, din cauza incapacităţii sale psihice, 1) 
să nu poată să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiuni-
le sale, ori să nu le poată  stăpâni.

Starea de incapacitate psihică a persoanei să fi 2) 
existat în momentul comiterii faptei.

Starea de incapacitate psihică trebuie să se dato-3) 
reze alienaţiei mintale sau altor cauze.

Fapta săvârşită de persoana aflată în stare de 4) 
iresponsabilitate să fie o faptă prevăzută de legea pe-
nală24.

Astfel, iresponsabilitatea persoanei se stabileşte în 
momentul săvârşirii infracţiunii.

Unii specialişti din domeniu evidenţiază următoa-
rele cauze care determină starea de iresponsabilitate: 
somnul (stare de repaus, fenomen fiziologic natural al 
organismului uman, alternând periodic cu starea de ve-
ghe, care uneori se manifestă prin modificări ale func-
ţiilor fundamentale, ale activităţii psihice conştiente 

şi ale comportamentului voluntar); somnambulismul 
(lat. somnus – „somn” şi ambulare – „a merge”, stare 
de somn cu caracter patologic constând în desfăşura-
rea de activităţi complexe coordonate; hipnoză – sta-
re de somn parţial care se manifestă prin modificarea 
comportamentului persoanei respective, provocată ar-
tifical prin care persoana este receptivă la sugestia (de 
obicei, comanda verbală) transmisă persoanei supuse 
unui asemenea procedeu, în urma căruia această per-
soană acţionează în mod automat executând porunca; 
psihoză – stare morbidă a psihicului, care se caracteri-
zează prin tulburări ale comportamentului, ale gândi-
rii sau ale afectivităţii bolnavului; delir – tulburare a 
conştiinţei caracterizată prin iluzii şi halucinaţii, prin 
erori de raţionament etc.; halucinaţii (lat. hallucinatio 
„aiurare”,) – stare psihică anormală, sub imperiul că-
reia persoana are senzaţia că percepe lucruri de fapt 
inexistente (este o percepţie fără obiect); cretinism – 
boală congenitală, cauză a dezvoltării insuficiente a 
creierului, apărută în timpul vieţii intrauterine, se ma-
nifestă prin înapoiere mintală (debilitate mintală, im-
becilitate etc.); idioţie – formă de deficienţă mintală, 
în care funcţiile psihice nu sunt evoluate; nevroză iste-
rică – boală psihică manifestată prin tulburări motorii, 
senzitive, rezultat al unor trăiri subiective neplăcute, 
care apar la anumite persoane şi pot fi reproduse prin 
sugestie; epilepsie – boală cerebrală cronică, caracte-
rizată prin manifestări convulsive care apar brusc şi 
uneori prin pierderea cunoştinţei. Subiectul epileptic 
prezintă tulburări psihice de cele mai multe nuanţe şi 
intensităţi (tulburări ale memoriei, atenţiei, convulsii, 
crize temporare etc.)25.

Totodată, alţii propun o altă clasificare, în opinia 
noastră, mai corectă şi obiectivă:

anomalii care fac imposibilă dezvoltarea facul-−	
tăţilor psihice, cum ar fi: cretinismul, idioţenia, infan-
tilismul, debilitatea mintală;

unele maladii ale sistemului nervos: schizofre-−	
nia, psihozele delirante şi psihozele maniaco-depre-
sive;

tulburările psihice provocate de intoxicaţii prin −	
alcool, substanţe stupefiante, narcotice;

unele fenomene fiziologice, de pildă somnul na-−	
tural, somnul hipnotic, leşin etc.26.

În opinia noastră, cauzele care pot duce la ires-
ponsabilitate pot fi tipologizate în felul următor: a) 
maladii psihice cronice, spre exemplu: schizofrenia, 
epilepsia, psihoza maniaco-depresivă etc.; b) tulbu-
rări psihice temporare – afectul patologic, ebrietatea 
patologică etc.;  c) alte stări excepţionale ale psihicu-
lui uman, cum ar fi psihozele; d) anomalii psihice de 
dezvoltare, cum ar fi retardul mental. Cauzele abolirii 
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discernământului pot fi atât maladiile psihice organi-
ce, cât şi tulburările funcţionale. Tulburările psihice 
ce alterează discernământul persoanei pot fi de natură 
endogenă (maladiile somatice severe, cum ar fi hepa-
tita, ateroscleroza, ischemia cerebrală etc.) şi exoge-
nă (encefalopatia posttraumatică sau toxică, epilepsia 
posttraumatică etc.). 

Într-un alt segment de cercetare a conceptului de 
iresponsabilitate, vom preciza că în practica judiciară 
se pot întâlni şi situaţii în care una şi aceeaşi persoană 
se poate afla în stare de lipsă a capacităţii psihice, da-
torată unei tulburări mintale sau unei alte cauze, toto-
dată, în restul timpului să fie absolut normală, păstrând 
deplină capacitatea psihică. În această situaţie, apare o 
problemă de o importanţă majoră care ține anume de 
dificultatea aprecierii postfactum a discernământului 
persoanei la momentul comiterii infracţiunii în cauză: 
păstrat, abolit sau diminuat. 

O altă problemă este delimitarea stării de irespon-
sabilitate de la stările asemănătoare de origine psi-
hopatică sau neuropatică care diminuează discernă-
mântul făptuitorului, însă nu-l afectează. În asemenea 
cazuri, trebuie precizată prin expertiza medico-legală 
psihiatrică natura tulburării, în ce măsură este afectat 
psihicul uman şi dacă o astfel de tulburare a fost aptă 
să-l depriveze pe făptuitor de discernământ sau doar 
să-l diminueze. 

Subliniem că problemele care se află la hotarul 
iresponsabilităţii şi responsabilităţii reduse sunt mul-
tiple, însă rezolvarea acestora nu poate fi obţinută fără 
participarea medicilor specialişti în domeniu. Aşa-
dar, în cazul stabilirii stării de iresponsabilitate, este 
suficientă doar obţinerea concluziilor unei expertize 
medico-legale psihiatrice prin care s-ar confirma sau 
infirma prezenţa unei boli sau stări patologice care a 
condus la abolirea discernământului în momentul co-
miterii faptei prevăzute de legea penală. 

Totodată, în cazul în care apar dubii rezonabile în 
privinţa unor tulburări neurotice sau psihotice border-
line (de hotar) insistăm la efectuarea unei expertize 
complexe psihologo-psihiatrice, care nu se va limita 
doar la constatarea unei patologii psihice, ci şi la dia-
gnosticarea tulburărilor de personalitate, a anomaliilor 
comportamentale ale acestuia, şi după caz a accentu-
ărilor de caracter, care în anumite condiţii favorabile 
externe, asociate de bagajul genetic predispozant la 
maladii psihice, poate determina starea de responsabi-
litate redusă în momentul săvârşirii de către făptuitor 
a infracţiunii incriminate.

În aceste condiţii, considerăm că aprecierea res-

ponsabilităţii penale trebuie făcută individualizat şi 
nu numai în funcţie de diagnosticul stabilit de o ex-
pertiză psihiatrică.
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Информирование и просвещение предста-
вителей потребительских отношений в на-

шем современном мире является актуальной про-
блемой. К сожалению, потребитель не всегда готов 
«дать отпор» своему контрагенту, опытному и эко-
номически сильному, будучи недостаточно грамот-
ным в сфере права. 

В связи с этим на «стол судебных инстанций» 
все чаще попадают дела по защите прав потреби-
телей. Не все потребители в полной мере могут за-
щитить свои интересы ввиду того, что не обладают 
достаточными знаниями как о своих правах, так 
и о своих обязанностях. Зачастую каждый второй 
потребитель умалчивает о том, что где-то было на-
рушено его право, принимая это как должное, и, ко-
нечно же, не верит в силу справедливости. 

В настоящее время государственные структуры 
стремятся к более основательной защите интересов 
потребителей, предоставляя им всю необходимую 
информацию, касающуюся законодательства в дан-
ной сфере, а также из судебной практики. Обзор 
данной информации призван способствовать обре-
тению уверенности в том, что можно отстоять свои 
интересы потребителя.

Для того чтобы информационные обязанности 
со стороны производителей, продавцов или испол-
нителей выполнялись должным образом, необхо-
димо учитывать также информацию об условиях 

в сфере потребления, в том числе и знания самих 
потребителей, приобретающих тот или иной товар 
для личного пользования. 

Ко всему прочему информирование и просве-
щение потребителей должны приводить только к 
позитивному мышлению и исключать возможность 
доведения до них какой-либо ложной информации. 
Именно с такими моментами и связана ценность 
любой информации, получая которую потребитель 
может реализовать свои интересы. 

Информированность потребителей основывает-
ся на наличии специальных методов просвещения 
в правовой области защиты их прав. Главную роль 
в информировании и просвещении потребителей 
играют законодательные акты, содержащие поло-
жения о направлениях политики государства в об-
ласти защиты прав потребителей. 

В соответствии со ст. 26 закона Республики Мол-
дова «О защите прав потребителей», просвещение 
в области защиты прав потребителей заключается 
в следующем: «Просвещение в области защиты 
прав потребителей обеспечивается посредством 
создания систем информирования потребителей 
об их правах, осуществления необходимых дей-
ствий в защиту этих прав, организации семинаров, 
выпуска изданий по соответствующей тематике и 
других мер, предпринимаемых органами, наделен-
ными функциями по защите прав потребителей, и 
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неправительственными структурами, а также через 
средства массовой информации и другие заинте-
ресованные органы. Просвещение (воспитание) 
потребителей является частью программы обуче-
ния»1. 

Таким образом, государство создает все необхо-
димые условия для достаточного информирования 
и просвещения потребителей в области защиты их 
прав. Для этого организуются специальные семи-
нары, где потребители могут принимать участие, 
издаются различные материалы, доступные каждо-
му потребителю2. 

Немаловажную роль в информировании и про-
свещении потребителей играют масс-медиа. В со-
временном мире средства массовой информации 
прогрессируют с огромной скоростью, и как никто 
другой именно потребитель является главным «це-
нителем» данной отрасли. 30% предоставляемой по 
телевидению информации принадлежит рекламе3. 
Но стоит задуматься над тем, что зачастую произ-
водители заинтересованы не столько в надлежащем 
качестве своего товара, его пользе и необходимости, 
сколько в его реализации на рынке. К каким только 
уловкам не прибегают рекламисты, чтобы достичь 
своей заветной цели! Не стоит забывать, что для 
того, чтобы продать тот или иной товар, рекламист 
будет использовать те «запрещённые методы», ко-
торые наиболее эффективно смогут подействовать 
на выбор потребителя в пользу того или иного про-
дукта. Предоставляемая информация может быть 
ложной как частично, так и в полной мере. Конеч-
но, не все рекламисты ведут «нечестную борьбу», 
поэтому нужно научиться видеть «явное в ложном 
и ложное в явном».

Итак, главная цель «программ обучения» – «сде-
лать» из обычных «неграмотных» потребителей 
разборчивое население, которое сможет в дальней-
шем более серьезно относиться к выбору того или 
иного продукта, будет знать свои права и обязанно-
сти, а также сможет защитить свои права при воз-
никновении определенного спора. При составлении 
подобных программ обучения берется во внимание 
то население, которое в большей мере подвержено 
«отрицательному воздействию» со стороны произ-
водителей, продавцов или исполнителей: к приме-
ру, это может быть и городское население, и населе-
ние сельской местности, где имеются как малогра-
мотные потребители, так и потребители с низким 
уровнем жизни. 

Было бы идеальным, если бы в образователь-
ную систему внесли просвещение потребителей 
как обязательную учебную дисциплину. Это есте-
ственным образом оказало бы влияние на «разбор-
чивость» потребителей в выборе определённых 
продуктов и на знание ими своих прав и обязанно-
стей в целом4.

Уточним, какие именно аспекты должны вклю-
чать программы просвещения и информирования 
потребителей в сфере защиты их интересов, а 
именно: 

1) риски, связанные с употреблением тех или 
иных продуктов;

2) питание, здоровье и предотвращение болез-
ней, которые могут возникнуть вследствие отрав-
ления испорченными или некачественными про-
дуктами;

3) достоверная информация о цене товара, его 
качестве, весе и т.д.;

4) маркировка продуктов;
5) безопасность окружающей среды;
6) законодательство о порядке выплаты ком-

пенсации, об общественных организациях по за-
щите прав потребителей5.

Неотъемлемой частью информирования и про-
свещения является непосредственно предоставле-
ние производителем, продавцом или исполните-
лем соответствующей доступной информации, ко-
торая должна доводиться до потребителей долж-
ным образом и в доступной форме. 

Отметим также, что немаловажную роль в ин-
формировании и просвещении потребителей по 
защите их интересов играют материалы судебной 
практики высших судебных инстанций, которые 
непосредственно касаются сферы защиты прав 
потребителей. Таким образом, если бы данные ма-
териалы были более доступны потребителям, то, 
соответственно, и сами потребители обладали бы 
более объемным багажом знаний в сфере право-
вой защиты своих интересов. 

Напомним, что только благодаря точной и до-
ступной информации любой потребитель сможет 
выбрать именно тот товар, в котором нуждается. В 
соответствии со ст. 24 закона Республики Молдо-
ва «О защите прав потребителей», «потребители 
имеют право на полную, достоверную и точную 
информацию о свойствах предлагаемых хозяй-
ствующими субъектами продуктов и услуг, обе-
спечивающую им возможность разумного, в соот-
ветствии со своими интересами, выбора из пред-
лагаемых продуктов и услуг и их использования 
по назначению в полной безопасности». То есть 
потребители вправе знать, какой именно продукт 
им предлагается6.

Одним из значимых прав потребителей явля-
ется право на образование в сфере потребления. 
Далеко недостаточно объявить потребителю о его 
правах, а законодательству санкционировать от-
ветственность за их нарушение. Имеют смысл зна-
ния человека о том, как пользоваться наделенными 
правами, а для этого нужно научить потребителей 
пользоваться своими правами, чтобы уметь осу-
ществлять правильный потребительский выбор.
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Необходимо уяснить, что прогресс образования 
потребителей является довольно длительным и 
сложным, предусматривающим плавный переход 
от простой подачи потребителю информации до 
создания целой цепочки развития потребительско-
го образования. 

Законом Республики Молдова «О защите прав 
потребителей», а именно ст.25, предусмотрены 
также обязанности хозяйствующих субъектов по 
информированию потребителей. Обязательным 
условием является информирование потребите-
лей посредством идентифицирующих элементов, 
указания свойств и характеристик продукта, кото-
рые должны отображаться на видном месте непо-
средственно на самом продукте, будь то этикетка, 
упаковка или технический паспорт. При этом сама 
информация должна быть более чем доступной, 
легко читаемой и распознаваемой потребителя-
ми7. 

В случае если на том или ином товаре отсут-
ствует какая-либо информация на молдавском и 
русском языках – импорт такого продукта в Ре-
спублику Молдова запрещается. Должна присут-
ствовать следующая информация: наименование 
самого продукта, наименование производителя или 
импортера, вес или объем продукта, технические 
характеристики, состав продукта, возможные до-
бавки в продукт, риски, которые могут возникнуть 
вследствие использования данного товара, условия 
использования, хранения, транспортировки това-
ра, возможные противопоказания, если таковые 
имеются; если речь идет о пищевых продуктах, то 
обязательно указание энергетической ценности, 
страны-производителя, срока гарантии, срока год-
ности, даты изготовления.

При всех товарах длительного пользования 
должны быть гарантийные талоны и технический 
паспорт, где должны быть четко указаны условия 
использования товара, правила установки и экс-
плуатации. Как продавцы, так и исполнители обя-
заны в полной мере информировать потребителя о 
стоимости того или иного продукта, предоставлять 
по требованию потребителей сведения об оценке 
качества и соответствия, оглашать всевозможные 
риски для здоровья и жизни. При этом не стоит за-
бывать о том, что цены должны быть указаны на 
видных местах, они должны быть ясными, четкими 
и хорошо различимыми, дабы не вводить в заблуж-
дение потребителей8. 

Итак, необходимо чтобы каждый потребитель 
обладал соответствующей информацией о том либо 
ином продукте и, конечно же, мог воспользоваться 
предоставляемыми ему правами, a для этого потре-
бителя следует просвещать.

Около 43% потребителей готовы платить боль-
ше за те продукты и услуги, компании которых сле-

дуют четко определенной программе производства 
и реализации своей продукции9.

Рассмотрим, какими эти направления могут 
быть:

1) первым шагом, направленным на повышение 
осведомленности общественности, будет являться 
наличие трех важных составляющих:

а) наличие текста этикетки на доступном обще-
ственности языке: русском и молдавском;

б) проверка срока службы и срока годности то-
вара;

в) просьба каждый раз выдавать кассовый чек; 
2) вторым шагом может послужить информиро-

вание потребителей об обязанностях соответствую-
щих компетентных органов, деятельность которых 
направлена на защиту прав потребителей;

3) потребители должны быть обучены в плане 
защиты своих интересов. 

Согласно статистике, около 50% жалоб удается 
удовлетворить сразу же в случае, если они адресо-
ваны непосредственно производителю10. В связи с 
этим Книга жалоб должна быть всегда на доступ-
ном для потребителей месте, и по их просьбе она 
должна быть им предоставлена безо всяких отгово-
рок. Как ни странно, обязанность информировать 
потребителей является, в общем, одной из основ-
ных задач государства, которое должно поощрять 
использование различных программ, направлен-
ных на предоставление потребителям адекватной 
информации о тех или иных товарах или услугах, 
с тем чтобы обеспечить им право выбора исходя 
из того, что потребитель в нынешнее время просто 
«загружен» огромным количеством продуктов.

Стоит, однако, учитывать, что право потребите-
лей на информирование не может быть обеспечено 
в полной мере, если не будет обеспечена реально 
деятельность экономических агентов (будь то про-
изводители, продавцы, исполнители), которые обя-
заны предоставлять потребителям необходимую 
информацию о товарах и услугах. Экономические 
агенты вправе содействовать и сотрудничать с тре-
тьими сторонами для разработки действенных и 
эффективных образовательных программ инфор-
мирования потребителей. Впоследствии эти про-
граммы могут быть инициированы в средства мас-
совой информации11.

Любой потребитель имеет право на получение 
точной и исчерпывающей информации об основ-
ных характеристиках продукции и услуг. Это может 
быть и информация о стоимости предоставляемых 
услуг, чтобы потребитель смог сделать рациональ-
ный выбор между продуктами и услугами в соот-
ветствии с его экономическими возможностями и 
во избежание использования небезопасной продук-
ции. Информация в целях защиты жизни, здоровья 
и безопасности потребителей должна быть дове-
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дена до них в максимальном размере как в уст-
ной, так и в письменной форме. 

Информирование потребителей о продуктах и 
услугах должно быть реализовано в обязательном 
порядке посредством элементов идентификации 
и характеристики данного продукта. При необхо-
димости такими элементами могут служить эти-
кетки, упаковки, технический паспорт, правила 
пользования или другие соответствующие доку-
менты, сопровождающие продукцию12.

В юридической литературе сложилось мнение, 
что нарушение права на информирование ведет к 
порочному согласию потребителя, в случае если 
он не был проинформирован в обязательном по-
рядке о существенных характеристиках продук-
тов или услуг. Однако оно было опровергнуто 
экспертами в этой области, хотя они и отметили, 
что игнорирование данного права действительно 
может привести к возникновению ограничения 
волеизъявления потребителей, но данная пробле-
ма не ограничивается только этим. Договорная 
реальность в этом случае обладает настолько ши-
роким спектром, что не может просто привести к 
классическому договору купли-продажи, а может 
вылиться в совершенно другой, например – в до-
говор страхования, договор по оказанию услуг13.

Право на информирование, в общем смысле, 
заключается в наличии этикетки на продукте с 
указанием его характеристики как обязанность 
информировать потребителей об его идентично-
сти и цене. Информация о цене и характеристиках 
продуктов и товаров имеет двойное значение: та-
кая информация защищает конфиденциальность 
рынка и способствует повышению конкуренто-
способности, а также позволяет потребителю 
принимать обоснованное решение. 

Обратимся к значению термина «метка»: это 
отличительный печатный, гравированный знак 
или иллюстративные и письменные материалы, 
которые сопровождают товар или следуют за 
ним14. 

Главной целью маркировки является обеспе-
чение потребителей необходимой и достаточной 
информацией, поддающейся проверке и легковос-
принимаемой, с тем чтобы потребитель смог сде-
лать выбор в пользу того продукта, который от-
вечает его требованиям, и знать, какие риски его 
могут ожидать вследствие приобретения данного 
товара. Следует уточнить, что вся информация о 
продуктах и услугах должна быть представлена 
в республике в обязательном порядке на молдав-
ском языке, независимо от страны-производителя, 
хотя не исключается и еë представление дополни-
тельно на других языках.

Информация на этикетке не должна вводить 
потребителей в заблуждение относительно сле-

дующих элементов: 1) природы товара; 2) иден-
тичности; 3) свойств; 4) состава; 5) количества; 
6) долговечности; 7) происхождения; 8) методов 
изготовления или производства; 9) пищевых до-
бавок; 10) ароматизаторов; 11) усилителей вкуса; 
12) иных сведений, которые на первый взгляд не 
заметны15.

Непосредственно маркировка и методы ее реа-
лизации не должны «приписывать» продуктам не-
существующих дополнительных свойств, которы-
ми данный продукт вовсе не обладает, то есть за-
прещается нанесение ложной информации. 

Стандартная этикетка должна включать следую-
щее:

1) название, под которым продается товар;
2) перечень ингредиентов;
3) количество особых ингредиентов или целых 

категорий ингредиентов;
4) массу нетто для предварительно упакованных 

продуктов питания;
5) условия хранения или использования в том 

случае, если есть необходимость в особенном поль-
зовании;

6) дату минимального срока годности в случае 
продуктов питания, которые являются скоропортя-
щимися, и максимальную дату потребления;

7) коммерческое название и юридический адрес 
производителя, упаковщика или исполнителя. Если 
продукты импортированы, то должно быть указано 
наименование и юридический адрес импортера или 
дистрибьютора;

8) место происхождения или производства про-
дукта, если отсутствие такой информации может 
ввести в заблуждение потребителей;

9) инструкцию по использованию товара, ког-
да ее отсутствие может привести к неправильному 
пользованию;

10) концентрацию алкоголя для напитков, где он 
составляет свыше 1,2% от объема;

11) информацию, позволяющую идентифициро-
вать номер партии;

12) другие замечания по маркировке продук-
ции16.

Следует помнить, что товары длительного поль-
зования должны сопровождаться гарантийным та-
лоном, и если предусмотрено правилами – декла-
рацией о соответствии, техническим паспортом, 
инструкцией по эксплуатации, установке, техни-
ческому обслуживанию, выданными заводом-
изготовителем в соответствии с законом. Экономи-
ческие агенты могут использовать для продуктов 
длительного пользования демонстративный мате-
риал в целях их продвижения. Потребители вправе 
обратиться к продавцу с просьбой продемонстри-
ровать способ использования и эксплуатации то-
варов, которые они желают приобрести. 
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Оказание услуг обязывает поставщиков ин-
формировать потребителей о категории качества 
услуг, времени выполнения работ, о сроке гаран-
тии и постгарантии, о ценах и тарифах, возмож-
ных рисках, а при необходимости – представить 
иные документы, предусмотренные законом17.

Еще одним из самых важных элементов ин-
формирования потребителей является указание 
цены на товар. Заметим, что цена за единицу 
является окончательной ценой с учетом НДС за 
один килограмм, литр, метр или любую другую 
единицу измерения, которая широко использует-
ся в маркетинге продуктов. Цена продажи и цена 
за единицу выражается, как правило, в леях, но 
может быть и ссылка на другую валюту, однако 
указание должно быть четким и не вводить по-
требителей в заблуждение. Ответственность по 
указанию цены лежит в полной мере на продав-
це, который обязан принять все меры для того, 
чтобы цены были четкими, разборчивыми, лег-
кораспознаваемыми. Правильное указание цены 
направлено на полное информирование потреби-
телей и на возможность сравнения потребитель-
ских цен18. 

Как отмечается в литературе, сегодня приво-
дятся классические правила оформления дого-
вора, обязательным условием которого является 
указание цены. Таким образом, информирован и 
потребитель, и производитель, и продавец, и ис-
полнитель, что обеспечивает право свободы вы-
бора при заключении договора. При этом возни-
кает конкуренция, которая напрямую влияет на 
потребителей, предоставляя им возможность вы-
бирать более низкие цены на товары, и, соответ-
ственно, на услуги.

Достаточно интересный момент представляет 
собой реклама: хотя и говорится, что не стоит пу-
тать информирование потребителей с рекламой, 
так как реклама не направлена на информирова-
ние, а служит для привлечения внимания, однако 
она все же косвенно информирует потребителей. 
Законодатель призывает рекламистов предостав-
лять лишь объективную рекламу. 

Под рекламой понимается любая форма пред-
ставления коммерческой деятельности, продвига-
ющая реализацию товаров и услуг, прав и обязан-
ностей19. Различают следующие виды реклам: 

1) «прямую»; 
2) сравнительную; 
3) подсознательную.
Любой вид рекламы приводит или может при-

вести к введению в заблуждение любого потре-
бителя, которому она адресована. Заблуждения 
могут заключаться в недостоверной информации 
о характеристиках товара, доступности, периоде 
хранения, упаковке, составе, способах и дате из-

готовления, условиях использования, месте про-
исхождения и т.д.

Любая реклама, которая прямо или косвенно 
идентифицирует конкурента или его товары и 
услуги, принадлежит к категории сравнительной 
рекламы. Сравнительная реклама запрещается

1) если сравнение вводит в заблуждение;
2) если сравниваются товары с различными 

целями и направлениями;
3) если реклама дискредитирует и клевещет на 

товарные знаки, фирменные наименования или 
другие элементы конкурента.

Реклама, действуя на подсознательном уровне, 
представляет собой слабовыраженное представ-
ление того или иного товара, но такое представле-
ние все же может повлиять на выбор потребите-
лей. Подобная реклама создается таким образом, 
что потребитель не вполне понимает, что он при-
обретает20. 

Следует четко уяснить, что реклама долж-
на быть достойной, справедливой и развивать-
ся в духе социальной ответственности. Реклама 
не должна унижать человеческое достоинство и 
нравственность или содержать дискриминацию 
по признаку расы, пола, языка, социального про-
исхождения, этнической принадлежности или 
национальности. Реклама не должна наносить 
ущерба религиозным или политическим убежде-
ниям, репутации, чести, достоинству и частной 
жизни 

Итак, несмотря на все существующие способы 
информирования, главную роль в области инфор-
мирования потребителей призвано играть Агент-
ство по защите прав потребителей. Способы ин-
формирования, консультирования и просвещения 
потребителей, разработанные Агентством по за-
щите прав потребителей, преследуют не только 
цель доведения до потребителей их прав, но и 
указания средств, с помощью которых любой хо-
рошо проинформированный потребитель сможет 
защитить свои законные права. 

В качестве ориентиров для предоставления 
консультаций являются следующие, представля-
ющие интерес для потребителей:

- о законодательных и нормативных актах, обе-
спечивающих защиту прав потребителей;

- о необходимости создания цивилизованных 
отношений между экономическим агентом и по-
требителем, основанных на честности и открыто-
сти;

- о правилах подачи жалобы напрямую эко-
номическому агенту, производителю, импортеру, 
продавцу и предоставляющему услуги;

- о подаче ходатайства в компетентные органы 
публичного управления по защите прав потреби-
телей;
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- о гарантийном сроке, сроке годности, сроке 
службы, сертификате соответствия, размещении 
на рынке, о несправедливых условиях, поддельном 
продукте21.

Еще одним достижением в работе с клиентами 
является проведение консультаций по «горячей 
линии» непосредственно в офисе, по электронной 
почте, размещение полезной информации, в том 
числе и общей информации, на сайте Агентства, а 
также через средства массовой информации. 

Так, телефонными услугами воспользовались 
3152 потребителя, проконсультировано непосред-
ственно в отделе по запросам потребителей 786 че-
ловек. Объект обращений разнообразный: о приме-
нении закона Республики Молдова «О защите прав 
потребителей», о правах потребителей, порядке 
разрешения жалоб22.

Следует отметить, что информирование и про-
свещение потребителей осуществляется всевоз-
можными способами, доступными любому чело-
веку. Современный мир – эпоха информационных 
технологий, к которым все чаще прибегает обыч-
ный потребитель, поэтому и развитие интернет-
услуг по разрешению тех или иных вопросов, каса-
ющихся защиты прав потребителей, должно идти в 
ногу со временем. 

Прогресс потребительского образования явля-
ется достаточно долгим и сложным, предусматри-
вающим плавный переход от простой подачи ин-
формации потребителю до создания целой цепочки 
развития потребительского образования. 

Подводя итоги рассматриваемым вопросам, 
можно сделать следующие выводы.

1. Потребителем является такое физическое 
лицо, у которого есть намерение только заказать или 
уже приобрести, либо только заказывающее, приоб-
ретающее или уже использующее те или иные про-
дукты либо услуги для собственных нужд, которое 
ни в коей мере не связано с предпринимательской 
или иной профессиональной деятельностью.

2. Защита интересов потребителей включает  
следующие основные права:

- право на безопасность;
- право на информацию;
- право на просвещение;
 - право на выбор;
- право на то, чтобы быть услышанным;
- право на то, чтобы были удовлетворены основ-

ные потребности;
- право на возмещение ущерба;
- право на здоровую окружающую среду.
3. Что касается защиты прав на информацию и 

просвещение, то потребители имеют полное право 
на точную, достоверную, полную информацию 
о характеристиках тех или иных продуктов либо 
услуг, которые, в свою очередь, могут обеспечить 

им возможность толкового выбора из всего ассор-
тимента предлагаемых продуктов либо услуг, со-
гласно их личным интересам. Просвещение же в 
сфере защиты прав потребителей, соответственно, 
достигается с помощью разработки определённых 
методов информирования потребителей о правах, 
«инструкций» по защите их прав, организации раз-
личных кампаний, распространения соответствую-
щей литературы, а также посредством масс-медиа.

В общeм, информирование и просвещение по-
требителей является одним из важных направлений 
защиты их прав и занимает далеко не последнее 
место в образовании и просвещении населения в 
правовой сфере.
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Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii ga-
rantării şi protecţiei drepturilor şi libertăţilor 

omului şi cetăţeanului şi a contracarării abuzurilor şi 
exceselor de putere ale autorităţilor publice şi ale au-
torităţilor asimilate acestora, a subdiviziunilor autori-
tăţilor publice, precum şi a funcţionarilor publici din 
autorităţile menţionate, există necesitatea garantării 
şi realizării prevederilor constituţionale stricto iure. 
Luând în consideraţie dificultăţile practice cu care se 
confruntă cetăţenii la soluţionarea litigiilor de conten-
cios administrativ, precum şi dificultăţile cu care se 
confruntă autorităţile emitente de acte administrative 
la elaborarea, adoptarea şi executarea actelor admi-
nistrative, la fel şi necesitatea de a acorda un statut 
constituţional şi legal în sensu stricto instituţiei con-

tenciosului administrativ, considerăm că este absolut 
necesar să fie elaborat şi adoptat un Cod administrativ 
care să corespundă rigorilor europene.

Astfel, vom încerca să facem o analiză succintă 
situaţiei la zi care ar demonstra stricta necesitate ca 
autorităţile statului să revină la subiectul elaborării şi 
adoptării unui Cod administrativ, deoarece modifică-
rile şi completările Legii contenciosului administrativ 
nr.793 din 10.02.2000 au diminuat radical scopul şi 
importanţa instituţiei contenciosului administrativ în 
sistemul de drept al Republicii Moldova. Nu există o 
practică corectă şi uniformă de aplicare a Legii con-
tenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000 atât 
de către autorităţile emitente de acte administrative, 
cât şi de instanţele judecătoreşti, existenţa unui număr 

 INSTITuŢIA  CONTENCIOSuLuI  ADMINISTRATIV  
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REZuMAT
Dreptul administrativ modern reflectă un domeniu evolutiv, care este influenţat atât de dezvoltarea şi modernizarea 

societăţii, cât şi de evoluţia dreptului european. Influenţa reciprocă a sistemelor naţionale de drept administrativ şi cel 
european nu numai că este evidentă, însă ele se află şi într-o interacţiune reciprocă inevitabilă. 

Astfel, codificarea administrativă ar fi un obiectiv prioritar politic pentru Parlament şi Guvern în raporturile legislativ – 
persoană, executiv – persoană urmărindu-se în acest sens scopul de eliminare a unor elemente importante care fac obiectul 
discuţiilor publice critice privind corupţia, birocraţia şi formalismul, precum şi un element juridic de garantare a dreptului 
persoanei vătămate de o autoritate publică. 

În această ordine de idei, trebuie de menţionat faptul că adoptarea unui Cod administrativ va facilita folosirea unei ter-
minologii unitare pentru aceleaşi realităţi juridice, instituţii, principii și concepte juridice, reducându-se astfel riscul inter-
pretării lor diferenţiate, deoarece codul constituie un corp coerent de texte care înglobează, conform unui plan sistematic, 
ansamblul regulilor referitoare la o materie şi constituie un ansamblu coerent de principii şi de reguli ierarhizate.
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Elementen bezweckt wird, die Gegenstand kritischer öffentlicher Diskussionen hinsichtlich der Korruption, Bürokratie und 
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In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Verabschiedung eines Verwaltungskodexes die Verwendung einer 
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impunător de acte legislative ce reglementează multi-
ple raporturi juridice de drept administrativ, ce au ca 
efect adoptarea de acte administrative, conţinând nor-
me contradictorii şi ducând la o interpretare eronată şi 
aplicarea greşită a normelor de drept, în consecinţă, 
conduc la încălcarea flagrantă a drepturilor şi libertă-
ţilor omului.

 Situaţia în domeniu
 La 10 februarie 2000, Parlamentul Republicii 

Moldova a adoptat Legea contenciosului administra-
tiv nr.793. Adoptarea acestei legi era impusă de preve-
derile art.53 şi 72 din Constituţia Republicii Moldova 
din 1994, dar totuşi au fost necesari 6 ani pentru a 
adopta Legea vizată, fapt care a demonstrat, cu regret, 
lipsa de voinţă politică a legislativului de a instituţio-
naliza contenciosul administrativ în sistemul de drept 
naţional.

 Instituţia contenciosului administrativ este o in-
stituţie fundamentală în orice stat de drept, ea repre-
zentând instrumentul prin intermediul căruia adminis-
traţii se pot apăra de abuzurile şi excesele de putere 
ale autorităţii publice. Instituţia contenciosului admi-
nistrativ urmăreşte să protejeze fiecare persoană fizică 
sau juridică, fiecare cetăţean împotriva unor posibile 
abuzuri şi excese de putere ale autorităţii publice. Ori-
ce act sau aproape orice act de natură administrati-
vă, prin care un cetăţean este lezat în drepturile sale, 
poate fi atacat în baza acestei legi în faţa instanţelor 
judecătoreşti, care verifică legalitatea acestui act şi 
poate să dispună, după caz, anularea lui, recunoaşte-
rea dreptului pretins şi dacă este cazul, despăgubiri 
pentru partea lezată. 

Începând cu anul 2001, s-au introdus primele mo-
dificări în Legea nr. 793 din 10.02.2000. Modificările 
şi completările au luat amploare după adoptarea nou-
lui Cod de procedură civilă la 30 mai 2003. De regulă, 
modificările şi completările care se fac într-o lege vin 
întru a îmbunătăţi calitatea actului legislativ, dar, cu 
regret, în cazul Legii nr.793 din 10.02.2000, modifică-
rile şi completările efectuate de legislativ au diminu-
at importanţa şi necesitatea instituţiei contenciosului 
administrativ. Toate modificările şi completările in-
troduse în Legea nr. 793 din 10.02.2000, precum şi 
adoptarea Codului de procedură civilă la 30 mai 2003, 
a Legii nr.155 din 05.07.2012 prin care s-a modificat 
Codul de procedură civilă şi al altor legi în domeniul 
dreptului administrativ, care au fost adoptate sau mo-
dificate după adoptarea Legii contenciosului adminis-
trativ, au adus la interpretări şi aplicări eronate a Legii 
nr.793 din 10.02.2000, la dublarea unor reglementări, 
deseori reglementari diferite ale anumitor principii şi 

raporturi de drept administrativ care duc la aplicarea 
greşită a normelor de drept, iar, în consecinţă, la în-
călcarea drepturilor şi libertăţilor omului şi neglijarea 
gravă a prevederilor art.53 din Constituţia Republicii 
Moldova.

În prezent, legislaţia din Republica Moldova abun-
dă în reglementări cu privire la aspecte ce vizează de-
finirea și modul de funcţionare a instituţiilor și auto-
rităţilor administraţiei publice, definirea și modul de 
organizare și funcţionare a serviciilor publice, emite-
rea de acte administrative de către autorităţile publice, 
mecanismele de rezolvare a petiţiilor adresate auto-
rităţilor de către cetăţeni, mecanismele de asigurare 
a transparenţei administraţiei în faţa societăţii civile, 
accesul la informaţie etc. Această multitudine de re-
glementari prevede o serie de proceduri speciale și 
derogări de la normele materiale generale, conţinând 
deseori şi contradicţii între prevederi, fapt ce duce la 
o aplicare greoaie și neuniformă a normelor de drept 
de către beneficiari – atât autorităţi publice, cât şi in-
stanţe judecătoreşti. 

Doctrina și jurisprudenţa din Republica Moldova, 
pe parcursul ultimilor ani, au fost preocupate de sis-
tematizarea și simplificarea legislaţiei, care implică 
proceduri administrative, având drept repere legisla-
ţia învechită, imperfectă şi confuză, care se exclude 
reciproc sau este afectată de alte forme de inflaţie nor-
mativă. Legislaţia administrativă, ca şi întreg sistemul 
juridic, este caracterizată de prezenţa unei abundenţe 
de texte normative ambigue si afectată de instabilita-
tea regulilor aplicate.

 Primii paşi în asigurarea unei stabilităţi legislati-
ve şi simplificarea reglementărilor juridice l-a consti-
tuit procesul de inventariere şi revizuire legislativă, 
aşa numita «Ghiuletina I», urmată de inventarierea şi 
revizuirea regulilor şi procedurilor administrative în 
partea ce ţine de activitatea economică – «Ghiuleti-
na II», care a avut un impact pozitiv în ameliorarea 
climatului investiţional. În paralel, s-au desfăşurat ac-
tivităţi de codificare a legislaţiei din domeniile tradiţi-
onale ale dreptului (Codul civil şi Codul de procedură 
civilă, Codul penal şi Codul de procedură penală, Co-
dul contravenţional etc.). Activităţile de codificare ur-
măresc asigurarea unei mai mari securităţi juridice și 
a unei mai bune accesibilităţi a dreptului, în acord cu 
exigențele constituţionale ce țin de garantarea dreptu-
rilor substanţiale. 

Dreptul administrativ modern reflectă un domeniu 
evolutiv, care este influenţat atât de dezvoltarea şi mo-
dernizarea societăţii, cât şi de evoluţia dreptului eu-
ropean. Influenţa reciprocă a sistemelor naţionale de 
drept administrativ şi cel european nu numai că este 
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evidentă, ele se află însă şi într-o interacţiune reciprocă 
inevitabilă. La nivel european, existau deja iniţiative 
de codificare a regulilor juridice (spre exemplu, iniţia-
tiva Comisiei Europene „Actualizarea și simplificarea 
acquis-ului comunitar”), prin urmare este normal ca 
această abordare să fie promovată și în plan intern,în 
cadrul sistemelor juridice naţionale. 

Din perspectiva reformei justiţiei şi modificării ca-
drului legislativ existent, codificarea are o importanță 
deosebită, deoarece codificarea impune reforma în-   
tr-un anumit domeniu şi poate fi sursa de modernizare 
a dreptului1. Aceasta furnizează autorilor proiectelor 
de reformă o bază clară şi ordonată de texte aflate în 
vigoare, „dreptul constant” pregătind astfel reforma și 
simplificarea ulterioară a actelor normative. Mai mult, 
codificarea poate fi folosită ca o oportunitate de îmbu-
nătăţire a reglementărilor dintr-un domeniu. Această 
opinie este susţinută şi de grupul de autori care la mo-
ment a elaborat proiectul unui Cod administrativ şi 
care consideră că codificarea administrativă ar fi un 
obiectiv prioritar politic pentru Parlament şi Guvern 
în raporturile legislativ–persoană, executiv–persoa-
nă, urmărindu-se, în acest sens, scopul de eliminare a 
unor elemente importante care fac obiectul discuţiilor 
publice critice privind corupţia, birocraţia şi forma-
lismul, precum şi un element juridic de garantare a 
dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică. 

În această ordine de idei, trebuie de menţionat 
faptul că adoptarea unui Cod administrativ va facili-
ta folosirea unei terminologii unitare pentru aceleaşi 
realităţi juridice, instituţii, principii și concepte juri-
dice, reducându-se astfel riscul interpretării lor dife-
renţiate, deoarece codul constituie un corp coerent de 
texte care înglobează, conform unui plan sistematic, 
ansamblul regulilor referitoare la o materie. Astfel, 
codificarea conduce la crearea unei ordini juridice su-
perioare, aceasta constituind un ansamblu coerent de 
principii şi de reguli ierarhizate2. Imperativul coeren-
tei legislaţiei presupune ca un domeniu de activitate 
să fie reglementat în ansamblu, cel mai potrivit de un 
singur act normativ. 

Claritatea legislaţiei este, de asemenea, un alt as-
pect indispensabil unei administraţii moderne, care 
nu poate fi asigurată decât prin calitatea redacţională 
a actelor normative, ce presupune și accesibilitatea 
acestor acte, în pofida modificărilor ce le sunt aduse. 

Pe de altă parte, principiul legalităţii presupune, 
la rândul său, reguli sistematizate, clare si coerente 
care să guverneze activitatea autorităţilor administra-
ţiei publice, în aşa fel încât sistemul normativ să fie 
înţeles de toţi și, prin urmare, în mod facil controlabil. 
Destinatarii legii trebuie să poată cunoaşte fără am-

biguitate drepturile și obligaţiile care le sunt conferi-
te, respectiv, impuse prin lege, iar legea trebuie să fie 
previzibilă. 

Totodată, este necesar de menţionat că nu poate fi 
negată şi dificultatea acestui proces legislativ, care se 
datorează complexităţii sale de anvergură covârşitoa-
re. În acest context, limitele practice ale procesului 
de codificare sunt date de faptul că nu pot fi codifi-
cate absolut toate dispoziţiile legale sau reglementa-
re dintr-un anumit domeniu de activitate. Excepţiile 
se justifică prin aceea că specificitatea unor reguli nu 
fundamentează soluţia codificării lor. Cu toate aces-
tea, codificarea este un aspect indispensabil al îmbu-
nătăţirii cunoaşterii directe a materiilor și textelor ad-
ministrative, fiind aşadar o „necesitate tehnică” pentru 
utilizatorii dreptului administrativ. 

Considerăm că adoptarea unui cod administrativ 
stabil în timp, cu toate piedicile inerente acestei peri-
oade de fundamentare a instituţiilor statale, în perioa-
da când dreptul administrativ în spaţiul Comunităţilor 
Europene este în plină evoluţie, ar spori încrederea 
cetăţenilor în continuitatea și durabilitatea reglemen-
tărilor legale, în autorităţile publice, precum şi cursul 
european al Republicii Moldova.

În concluzie la cele scrise supra, jurisprudenţa ad-
ministrativă din ultimii ani şi doctrina dedicată mate-
riei dreptului administrativ au scos în evidenţă urmă-
toarele probleme: 

– lipsa coerenței legislative în domeniu, determi-
nată de multitudinea actelor normative existente; 

– lipsa calităţii actelor normative în domeniu și 
limitarea accesibilităţii, determinată de modificările 
succesive ale legislaţiei; 

– lipsa sistematizării regulilor, care să guverneze 
activitatea autorităţilor administraţiei publice, în aşa 
fel încât sistemul normativ să fie înţeles de toţi si, prin 
urmare, să fie în mod facil controlabil; 

– lipsa unei terminologii unitare; 
– inexistența unor instituţii indispensabile drep-

tului administrativ modern, cum ar fi audierea celor 
interesaţi în cazul deciziilor defavorabile, motivarea 
completă a actelor administrative, revocarea actelor 
administrative etc.

 Astfel, la cele menţionate se impune necesitatea 
elaborării şi promovării instituţiei contenciosului ad-
ministrativ într-o formă conceptuală nouă.

 Aspecte de oportunitate privind elaborarea 
Codului administrativ

 Deoarece, cum s-a menţionat supra, la moment 
există un număr impunător de acte legislative ce re-
glementează multiple raporturi juridice de drept ad-
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ministrativ având ca efect adoptarea de acte admi-
nistrative, care conţin norme contradictorii şi care 
duc la o interpretare eronată şi la aplicarea greşită a 
normelor de drept și, în consecinţă, la încălcarea fla-
grantă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, este necesar să fie adoptată o lege codificată 
care va concentra într-o singură lege codificată şi va 
reglementa părţile procedurii administrative, etapele 
procedurii administrative, aspectele instituţionale şi 
de transparenţă, efectele juridice ale actelor adminis-
trative, căile de atac în mod administrativ, sistemul 
instanţelor de contencios administrativ şi statutul 
lor, căile ordinare de atac, redeschiderea procesului 
în baza unor circumstanţe noi apărute, taxe şi costuri 
pentru examinarea litigiilor de contencios administra-
tiv, executarea hotărârilor judecătoreşti etc.

Susţinem poziţia autorilor că ar fi oportun ca ac-
tul legislativ să fie intitulat Cod administrativ. Fiind 
o lege specială, Codul administrativ, după regulile 
generale ale dreptului, indiferent de data adoptării, 
va avea superioritate faţă de alte legi organice după 
principiul lex specialis derogat generali. Astfel, nu 
vor mai fi dezbateri pe marginea problemei care exis-
tă astăzi, privind care norme de drept procedurale au 
prioritate – cele prevăzute de Legea contenciosului 
administrativ, ca norme de drept procedurale specia-
le în litigiile de contencios administrativ sau normele 
de drept procedurale generale prevăzute de Codul de 
procedură civilă.

Iniţiativa codificării este impusă de doctrina și 
practica administrativă, care au semnalat, cu diferite 
ocazii, necesitatea unui corp coerent de reguli admi-
nistrative în ceea ce priveşte atât partea materială, cât 
şi partea procedurală derulată de autorităţile publice 
cu ocazia emiterii actelor administrative normative 
sau individuale. 

În opinia grupului de lucru, proiectul Codului ad-
ministrativ va porni de la legislaţia existentă ce va fi 
codificată în armonizare cu legislaţia comunitară. Co-
dul administrativ trebuie privit în contextul unui pro-
ces continuu al reformelor sistemului administraţiei 
publice, al serviciilor publice şi utilităţilor publice de 
interes naţional sau local, al consolidării procesului 
de descentralizare administrativă și fiscală, al întăririi 
capacităţii instituţionale a structurilor din administra-
ţia publică centrală și locală şi reforma justiţiei, care 
va impune, în primul rând, simplificarea procedurilor 
și reglementarea unitară a regulilor care privesc func-
ţionarea administraţiei publice şi realizarea justiţiei în 
Republica Moldova. 

În acest sens, modificarea şi crearea legislaţiei 
specifice reprezintă un domeniu prioritar în care tre-

buie aplicate aceste principii. Proiectul Codului ad-
ministrativ îşi propune să reglementeze într-o formă 
unitară și sistematică atât procedura administrativă, 
cât şi procedura judiciară în contenciosul administra-
tiv, astfel încât să fie înlăturate carenţele generate de 
fragmentare, lipsa de claritate, lipsa de accesibilitate 
a legislaţiei actuale. De asemenea, sistemul propus va 
avea în vedere pe cât posibil înlăturarea incompatibi-
lităţilor sau conflictelor generate de diferite prevederi 
normative aplicabile aceleiaşi materii. 

Proiectul de Cod administrativ cuprinde trei părţi, 
care îşi propun realizarea următoarelor obiective: 

– garantarea principiilor generale privind apărarea 
persoanei faţă de actele autorităţilor publice şi apăra-
rea jurisdicţională provizorie a cetăţeanului în dome-
niul jurisdicţiei administrative;

– uniformizarea soluţiilor legale existente în legis-
laţia actuală, precum și reglementarea pentru prima 
dată a unor situaţii juridice semnalate de jurisprudenţa 
administrativă; 

– simplificarea mijloacelor de acţiune a adminis-
traţiei publice prin coerenţa și predictibilitatea proce-
durilor; 

– asigurarea stabilităţii procedurilor administrati-
ve şi indirect predictibilitatea actului de administraţie 
publică. 

Codul administrativ are menirea de a clarifica prin-
cipiile, conceptele, etapele procedurii administrative, 
căile de atac și regimul juridic al actelor, operaţiunile, 
faptele și contractele administrative. 

În acest sens, elementele de noutate și soluţiile le-
gislative pe care le consacră prima parte intitulată 
Dispoziţii generale a proiectului Codului administra-
tiv pot fi sintetizate astfel: 

a) reglementarea coerentă a principiilor care gu-
vernează partea materială şi procedura judiciară în 
contenciosul administrativ ca parte componentă a 
principiilor dreptului administrativ european: legali-
tatea, eficiența, buna-credinţă, egalitatea de tratament, 
imparţialitatea, aplicarea termenului rezonabil, efici-
enţa, proporţionalitatea, siguranţa juridică, motivarea, 
recursul administrativ, transparenta şi participarea, 
comunicarea, cooperarea, răspunderea, supremaţia 
dreptului, independenţa judecătorilor, dreptul la un 
proces echitabil, accesul liber la justiţia administra-
tivă, dreptul la apărare; oralitatea, nemijlocirea conti-
nuitatea, respectarea principiilor fundamentale, rolul 
judecătorului la aflarea adevărului, respectul cuvenit 
justiţiei, caracterul public al dezbaterilor judiciare, 
limba de procedură şi dreptul la interpret; contradic-
toralitatea;

b) clarificarea unei serii de concepte, termeni și 
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instituţii în cadrul procedurii administrative: activita-
te administrativă, autorităţi publice, serviciu public, 
regim de putere publică, act administrativ, contract 
administrativ, refuzul nejustificat sau nesoluţionarea 
în termen a unei cereri, operaţiuni administrative și 
fapte administrative, drept de apreciere, drept vătă-
mat, interes legitim, interes public, informaţie de in-
teres public, cererea prealabilă obligatorie şi cererea 
prealabilă facultativă, paguba eminentă, contencios 
administrativ, termen rezonabil.

Partea a doua a proiectului Codului administra-
tiv vine să reglementeze şi să consolideze prevederile 
relativ la: 

a) clarificarea aspectelor incidente procedurii ad-
ministrative de la iniţierea procedurii și până la fi-
nalizarea acesteia: părțile procedurii administrative, 
mijloacele de petiţionare și înregistrarea petiţiilor, 
incidențe și drepturi procedurale, tipurile de probe 
admise în cadrul acestei proceduri și modalităţile 
de administrare și prezentare a acestora în faţa au-
torităţilor publice (investigaţii, procedura de citare, 
martorii, experţii, declaraţia părţii, audierea, cerce-
tarea la faţa locului), comunicarea în cadrul proce-
durii administrative, costurile procedurii, modalităţi 
de finalizare a procedurii administrative (acordul de 
mediere, soluţionarea petiţiei, refuzul în cadrul pro-
cedurii administrative), răspunderea autoritarilor pu-
blice etc.; 

b) clarificarea regimului juridic al competenței – 
reglementarea și clarificarea aspectelor privind limi-
tele competenţei, stabilirea competenţei, soluţionarea 
conflictelor de competenţă, delegarea acesteia; atare 
soluţii legislative sunt elemente fundamentale în des-
făşurarea procedurii administrative, care până în pre-
zent nu au prins un contur instituţional juridic unitar; 

c) raţionalizarea regimului juridic aplicabil ac-
telor administrative – reglementarea formalităţilor 
procedurale necesare emiterii sau adoptării actelor 
administrative (tipuri de avize și expertize), regulile 
privind adoptarea sau emiterea actelor administrative; 
efectele juridice ale actelor administrative; executarea 
actelor administrative, modificarea și încetarea efec-
telor juridice ale actelor administrative; 

d) raţionalizarea regimului juridic aplicabil opera-
ţiunilor administrative – reglementarea categoriilor de 
operaţiuni administrative, a actelor sau înscrisurilor 
constatatoare ale acestora, forma operaţiunilor admi-
nistrative;

e) clarificarea regimului juridic aplicabil contrac-
telor administrative – precizarea criteriilor de califi-
care a unui contract ca fiind administrativ și efectelor 
juridice ale acestuia; 

f) reglementarea controlului administrativ în core-
laţie cu dreptul de apreciere și a căilor de atac pe cale 
administrativă prin consacrarea regulilor și procedurii 
aplicabile recursului administrativ graţios și ierarhic 
și recursului administrativ în cazul contractelor admi-
nistrative. 

Partea a treia a proiectului Codului administrativ 
vine să consolideze instituţiile de procedură judiciară, 
în scopul realizării prevederilor ce se impun în cadrul 
rezolvării litigiilor de contencios administrativ:

a) reglementarea controlului judecătoresc asupra 
autorităţii publice exercitat prin instanţe specializate 
ce fac parte din autoritatea judecătorească;

b) soluţionarea problemelor de moment şi de viitor 
privind procedura judiciară în contenciosul adminis-
trativ, soluţii care le poate conţine numai un concept 
nou bine determinat sub toate aspectele procedurii ju-
diciare;

c) reglementarea procedurii de sesizare a instan-
ţelor de contencios administrativ impune necesitatea 
identificării exhaustive a subiecților cu drept de sesi-
zare în contenciosul administrativ; 

d) reglementarea actelor administrative supuse 
controlului de legalitate în contextul competenţei 
instanţelor de contencios administrativ, care este 
supusă unor critici şi în privinţa căreia sunt diferite 
opinii, care se impun a fi statuate într-o normă bazată 
pe o practică pozitivă a doctrinei occidentale. În opi-
nia autorilor conceptului, obiectul acţiunii în conten-
ciosul administrativ îl va forma: 

– contestarea actelor administrative, inclusiv ac-
ţiunile/inacţiunile autorităţilor, instituţiilor publice şi 
funcţionarilor publici din cadrul acestora, precum şi a 
persoanelor de drept privat asimilate autorităţilor pu-
blice în sensul prezentei legi; 

– verificarea legalităţii contractelor administrative;
– angajarea, transferarea şi încetarea relaţiilor de 

serviciu ale funcţionarilor publici, persoanelor cu statut 
militar, judecătorilor şi procurorilor, precum şi aplica-
rea sancţiunilor disciplinare în privinţa acestora;

– nefurnizarea informaţiei, inclusiv de interes pu-
blic;

– contenciosul electoral; 
– constatarea circumstanţelor care justifică dizol-

varea consiliului local;
– eliberarea, sistarea temporară şi retragerea licen-

ţelor şi/sau autorizaţiilor;
– nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri re-

feritor la un drept pretins;
– refuzul organelor notariale de a îndeplini anu-

mite acte notariale;
– circumstanţele care justifică refuzul în desfăşu-
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rarea întrunirilor sau, după caz, modificarea datei, 
orei sau loculului desfăşurării acesteia;

– desecretizarea informaţiei;
– cererile privind încălcarea dreptului la judeca-

rea cauzei în termen rezonabil şi repararea prejudi-
ciului cauzat prin această încălcare;

– cererile privind încălcarea dreptului la execu-
tarea în termen rezonabil a actelor instanţelor jude-
cătoreşti naţionale şi străine şi a actelor unor alte 
autorităţi, inclusiv, privind repararea prejudiciului 
material şi moral cauzat prin aceste încălcări;

e) reglementarea şi recunoaşterea obligatorie a 
examinării litigiilor pe cale prealabilă de către orga-
nele emitente, cu excepţia litigiilor în cazul contestă-
rii actelor administrative cu caracter normativ, emise 
de către Guvern, Parlament şi Preşedintele Republi-
cii Moldova;

f) identificarea şi reglementarea unor criterii ce 
ţin de sistemul instanţelor judecătoreşti de conten-
cios administrativ, care în opinia experţilor naţionali 
în domeniu şi a experţilor din Germania, Croaţia şi 
Ucraina, este necesar a crea în Republica Moldova 
instanţe judecătoreşti specializate de contencios ad-
ministrativ. În susţinerea acestei opinii, sunt şi pre-
vederile art.115 alin. (2) din Constituţia Republicii 
Moldova care prevede că, pentru anumite categorii 
de cauze pot funcţiona, potrivit legii, judecătorii 
specializate. Astfel, noul concept vine cu propunerea 
de a forma 11 judecătorii de circumscripţie ( Bălţi, 
Căuşeni, Cahul, Comrat, Chişinău, Edineţ, Hânceşti, 
Orhei, Ungheni, Soroca şi Tiraspol), Curtea admi-
nistrativă şi Colegiul de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de justiţie. Astfel, va fi garantată 
independenţa instanţelor judecătoreşti şi va exclude 
imixtiunea autorităţilor publice în activitatea instan-
ţelor judecătoreşti de contencios administrativ;

g) reglementarea actelor nesupuse controlului, 
limitele controlului şi excepţia de ilegalitate. Pentru 
efiecientizarea controlului judecătoresc, se propune 
un concept nou, cu privire excepţia de ilegalitate. Ast-
fel, este important de prevăzut posibilitatea de a efec-
tua controlul legalităţii unui act administrativ, chiar 
şi după expirarea termenului de contestare a actului 
administrativ în contenciosul administrativ. Astfel, în 
cazul în care actul administrativ cu caracter individual 
continuă să prejudicieze persoana, ea concomitent cu 
prezentarea acţiunii în despăgubiri în instanţa de drept 
comun va putea solicita şi verificarea legalităţii actu-
lui, dacă de la emiterea lui nu a expirat termenul de 3 
ani, care este un termen de decădere.

În cazul în care legalitatea actului administrativ 
pe cale de excepţie va fi considerat drept ilegal, el va 

produce efecte juridice doar pentru părţile din pro-
ces.

 Actele administrative cu caracter normativ vor 
putea fi contestate oricând, dacă ele produc efecte 
juridice;

h) se propune îmbunătăţirea esenţială a instituţiei 
de suspendare a actelor administrative, reglemen-
tând şi posibilitatea suspendării actului administra-
tiv odată cu înaintarea cererii prealabile, precum şi 
aplicarea altor măsuri de asigurare a acţiunii;

i) se impune, de asemenea, reglementarea mai ri-
guroasă a procedurii de examinare a litigiilor de con-
tencios administrativ, a căilor de atac, a procedurii 
de executare a hotărârilor judecătoreşti.

Vom menţiona că, spre deosebire de procedura ci-
vilă, în procedura contenciosului administrativ:

– autoritatea publică va fi obligată să prezinte în 
instanţa de contencios administrativ dosarul admi-
nistrativ care va conţine documente, cereri, avize, 
expertize, acte administrative şi alte înscrisuri;

– instanţa de judecată din oficiu va putea solicita 
de la participanţii procesului toate probele şi înscri-
surile, nefiind în drept să respingă acţiunea pe motiv 
că reclamantul nu a prezentat probe suficiente. Prin 
urmare, instanţa va fi obligată să cerceteze şi alte cir-
cumstanţe care nu au fost invocate de părţi;

– respectând principiile dreptului administrativ, 
neprezentarea părţii în proces nu împiedică exami-
narea litigiului în fond.

Astfel, pornind de la cele scrise, este necesar de 
menţionat că proiectul Codului administrativ a fost 
elaborat de un grup de autori care reprezintă auto-
rităţile publice, mediul academic şi judecători din 
Curtea Supremă şi Curtea de Apel Chişinău, speci-
alişti în materie de contencios administrativ în baza 
hotărârii Comisiei juridice pentru numiri şi imunităţi 
a Parlamentului Republicii Moldova, cu susţinerea 
Fundaţiei germane pentru Cooperare Juridică Inter-
naţională şi experţilor germani din Curtea Federală 
Administrativă din Leipzig, Curtea administrativă 
din Bavaria, judecătoriile administrative din Muen-
ster şi Trier.

 

Note:

1 Liliana Vişan, Necesitatea codificării normelor de pro-
cedură administrativă, în Revista de drept public, publica-
ţie a Institutului de Ştiinţe Administrative ,,Paul Negules-
cu”, anul XI (31), Serie nouă aprilie-iunie 2005, p.51.

2 Ibidem, p.50.
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Ideea ipotetică a lucrării este că, prin prisma „te-
oriei contractului social” s-a format o cultură, 

o conştiinţă jurifică, care, la rândul ei, a contribuit la 
apariţia şi dezvoltarea diverselor fenomene juridice, 
printre care şi contractele normative ca izvoare ale 
dreptului. Ne-am propus să menţionăm mai mulți 
doctrinari jurişti, filosofi, care, în pofida faptului că nu 
au folosit termenul contract normativ, şi-au consacrat 
potenţialul şi munca analizei diverselor modalităţi de 
dezvoltare a normelor contractuale, în calitate de in-
stituţii promotoare ale democraţiei.

În genere, ideea contractualismului a apărut încă 
la gânditorii din antichitate. În Grecia sclavagistă, de 
exemplu, unii reprezentanţi ai curentului filosofic al 
sofiştilor considerau că oamenii, în schimbul asigură-
rii dreptăţii şi siguranţei, s-au unit în formaţiuni stata-
le prin încheierea unor convenţii benevole.

Platon, deşi departe de teoria contractului social, 
în lucrarea sa, Republica, explică formarea societăţii 
prin „neputinţa individului de a-şi fi el însuși deajuns 
şi prin faptul că are nevoie de mii de lucruri”. La fel, 
în teoria lui Lucreţiu întâlnim cuvântul „foedera”, 
care însemna un fel de contract1. Ei susţineau că anu-
me contractul este temelia societăţii politice şi în baza 
lui se reglementau atât drepturile şi obligaţiunile indi-
vizilor, cât şi limitele puterii guvernanţilor3.

Epoca medievală, denumită şi epoca „chartelor”, 
vine cu unele noutăţi şi precizări în materia contrac-
tului social. Apare pentru prima dată un remarcabil 
distinguo, care va face ulterior carieră, conferind 
contractului social veleităţi ideologice reale. Partajul 
contractual al prerogativelor şi suveranităţilor a con-
dus la o limitare, prin intermediul adunărilor de stări, 

a puterii monarhice, tendinţă încurajată şi de biserică, 
care avea scopul de a stăvili manifestările tiranice ale 
suveranilor prea puternici faţă de autoritatea papală. 
În pofida acestora, totuşi contractul rămâne doar un 
paliativ, un expedient provizoriu acceptat de suverani 
cu făţărnicie. Chiar dacă nu a fost o simplă aspiraţie 
inoperantă, precum în antichitate, contractualismul 
medieval a generat mai curând o frenezie a elaboră-
rii chartelor, decât prefaceri juridice şi social-politice 
reale6.

Teoria contractului social şi-a lăsat amprenta mai 
accentuat în sec.XVI, în timpul luptelor politice, când 
partea cea ma avansată a burgheziei încearcă, prin in-
termediul reformei, să-şi obţină libertăţi. Or, potrivit 
teoriei contractului social, „statul a fost format prin-
tr-un contract între popor şi conducători, în scopul 
apărării drepturilor supuşilor împotriva regelui”. Gro-
ţius a fost unul dintre juriştii cei mai citiţi în veacurile 
XVII şi XVIII, deşi a venit cu o idee opusă libertăţii. 
E cel dintâi care consideră drept fundament al statului 
tendinţa firească a oamenilor spre bunăvoinţă, soci-
abilitate. Oamenii liberi şi egali, în starea de natură, 
încheie între ei un contract care, în acelaşi timp, for-
mează societatea civilă şi supune poporul unei auto-
rităţi politice. Mulţi îl considerau un absolutist, sofist 
cumpărat de regi pentru a justifica oprimarea popoa-
relor. Ideea lui Groţius a fost continuată de Pufendorf, 
doar într-o formă mai pedantă. El deosebeşte două 
feluri de pacte: de asociaţie, prin care este fondată so-
cietatea, şi de supunere, prin care poporul dă puterea 
unui suveran.

În acelaşi sens, după părerea lui T. Hobbes, adept al 
monarhiei absolute, citat de I. Craiovan, „pentru a se salva 
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de dezastru, război, oamenii au încheiat un contract social. 
În contractul social încheiat între monarh şi supuşii săi, 
aceştia din urmă ar fi renunţat la toate drepturile lor şi 
întreaga libertate naturală în folosul monarhului, căruia 
îi recunosc o putere nelimitată. Purtătorul suveranităţii nu 
este poporul, ci monarhul. Hobbes afirmă însă posibili-
tatea omului de a ieşi din această stare de natură, mizeră 
şi odioasă – încheierea unui contract de a institui statul, 
care curmă războiul, desfrâul şi anarhia, dar suprimă cu 
totul libertatea”2.

La J. Locke, teoretician al monarhiei limitate, în-
aintaşul liberalismului de mai târziu, citat de autorii          
B. Negru şi A. Negru, prin contractul social, oamenii au 
jertfit nu toate, ci doar o parte a drepturilor lor iniţiale 
în interesul asigurării pentru cealaltă parte a proprietăţii 
individuale şi a libertăţii. Împotriva concepţiei lui Hob-
bes, Locke susţine că omul este natural sociabil şi nici 
nu există stare naturală fără societate. În stare naturală, 
omul are deja anumite drepturi, iar ceea ce lipseşte este 
autoritatea care poate să garanteze aceste drepturi. Pentru 
a obţine o astfel de garanţie, oamenii trebuie să renunţe 
la o parte din drepturile lor naturale şi aceasta se face 
prin contract. Dar acel care a fost învestit cu autoritatea 
publică nu poate să se folosească de ea după bunul său 
plac, pentru că însăşi autoritatea i-a fost încredinţată pen-
tru protecţia particularilor. Aşadar, statul nu este o simplă 
expresie a puterii, ci trebuie, prin natura sa, să garanteze 
drepturile individuale4.

Cu desăvârşire, nu putem nega teoria contractului 
social înaintată de J.-J. Rousseau – marele inspirator al 
convenţionalilor, care susţinea: „Omul este născut liber, 
dar pretutindeni e în lanţuri”5. Şi aici, Rousseau încearcă 
să propună o schimbare pentru ca omul să-şi recapete 
libertatea naturală – pactul social (o convenţie care nu 
este întemeiată pe forţă). „Vine vremea când omul nu 
mai poate trăi în starea de natură şi trebuie să se asocie-
ze cu ceilalţi oameni pentru a putea supravieţui. Se pune 
atunci problema găsirii unei forme de asociere, care să 
asigure fiecăruia protecţia întregii forţe comune, fieca-
re individ rămânând liber”5. Aceste cuvinte dovedersc 
intenţia lui Rousseau de a fundamenta libertatea civilă. 
Prin pact, fiecare asociat cedează toate drepturile sale 
comunităţii, iar libertatea este asigurată prin egalitate. 
El apare ca un instrument de distrugere a statului mo-
narhic. În mijlocul dezordinii feudale, într-un regim de 
asuprire, contractul încerca să lumineze calea fericirii, 
era „o idee nouă pentru Europa”.

După Rousseau, pactul social este un pact de o na-
tură cu totul deosebită: fiecare individ contractează cu 
el însuşi, deoarece constituie o parte din colectivitatea 
cu care se încheie contractul, iar suveranul nu poate 
contracta nici o obligaţie care ar deroga de la acest act 
primar. La fel, suveranul nu poate avea interese con-
trarii indivizilor. Omul devine om cu adevărat numai 
atunci când se ridică la starea civilă5.

Astfel, din punctul de vedere al doctrinarului, con-
tractul sprijină un regim care să respecte mai mult li-
bertatea oamenilor de a gândi şi a decide în interese 
de ordin general, trăsătură caracteristică şi pentru con-
tractul normativ ca izvor al dreptului.

Nu trebuie să uităm la fel că marile principii enun-
ţate în Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului 

– libertatea, egalitatea, suveranitatea poporului – sunt 
reflectate şi în contractul social. Meritul său este de 
a fi ridicat la un nivel teoretic idealul politic care se 
năştea în păturile cele mai democratice ale burgheziei 
din sec.XVIII. Apare visul unei societăţi în care legea 
nu mai este creaţia conducătorului şi nu va servi unor 
categorii restrânse de oameni privilegiaţi (marilor 
conducători).

Cu toate acestea, chiar dacă nu putem rămâne indi-
ferenţi faţă de această aspiraţie la o dezvoltare a liber-
tăţii oamenilor de a decide şi a unei democraţii reale, 
totuşi, atunci când vorbim despre o influenţă filosofică 
asupra procesului democratic de creare a dreptului şi 
reglementare a relaţiilor sociale, nu trebuie să cădem 
într-o interpretare idealistă a istoriei. Tezele propuse 
nu au determinat evenimentele, ele au deşteptat con-
ştiinţele şi au pus la îndemână idei, care au fost folo-
site în procesul de creare a democraţiei.

Modificarea socială presupune reevaluarea cadru-
lui axiologic al idealurilor umane. Vorbim, în acest 
sens, în special de triunghiul valoric clasic: libertatea, 
dreptatea şi egalitatea, ca fiind baza reglementării re-
laţiilor sociale. Reglementarea vieţii oamenilor poate 
avea loc doar în contextul sus-enunţat. Libertatea este 
unul dintre conceptele care permit evoluţia unei so-
cietăţi. N. Berdeaev, unul dintre cei mai mari filosofi 
ruşi, accentuează că libertatea nu este un drept, ci o 
obligaţie a fiecărui individ. Libertăţile personale tre-
buie garantate şi promovate, astfel încât cetăţenii să 
aibă dreptul la conduite şi opinii proprii şi, totodată, 
să-şi poată exercita libertatea de a se exprima şi de a 
decide în probleme de interes public.

Toate aceste teorii prezentate au avut o influenţă 
semnificativă şi asupra contractului normativ ca izvor 
de drept, care, de asemenea, este legat de astfel de 
valori precum libertatea, egalitatea şi dreptatea. Nu 
putem nega ideea că oamenii trebuie să trăiască în li-
bertate şi să dispună în mod liber de actele lor. Şi, pen-
tru ca libertatea să aibă sens şi să nu se transforme în 
dominaţia celui mai tare asupra celor slabi, societatea 
are nevoie de un sistem de reguli democratice, care să 
împiedice voinţa arbitrară să se manifeste şi, evident, 
să asigure respectarea libertăţilor fundamentale. Or, 
determinarea unui sistem de reguli, menite să asigu-
re respectarea drepturilor, libertăţilor omului, poate fi 
realizată, inclusiv prin prisma contractului cu caracter 
normativ, care este o categorie juridică extrem de im-
portantă, prezentă în calitate de formă a dreptului.

Note:
1 Cogniot G., De la nature des choses (Despre natura lucruri-

lor), Préface et commentaires par Lucrece, edité par P., Dentitions 
Sociales (les classiques du peuple), 1954, p. 37.

2 Craiovan I., Introducere în filosofia dreptului, All Beck, Bu-
cureşti, 1998, p. 11, 39.

3 Grama D., Specificul abordării doctrinei contractului soci-
al la gînditorii Moldovei, în Analele ULIM. Drept, 1996. vol. I, 
p.11-15.

4 Negru B., Negru A., Teoria generală a dreptului şi statului, 
Bons Offices, Chişinău, 2006, p. 68.

5 Rousseau J.-J., Contractul social, Editura Ştiinţifică, Bucu-
reşti, Biblioteca filozofică, 1957, p. 25.

6 Şerban G., Introducere în teoria contractului social, Con-
stanţa, 1996, p. 83-84.
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Răspunderea penală, fiind într-o legătură directă 
cu caracterul normelor de drept penal care se 

încalcă la comiterea infracţiunii, este delimitată de alte 
forme de răspundere juridice prin conţinutul normelor 
care o determină, temeiul şi ordinea de aplicare a aces-
tora6. În fapt, un ansamblu de circumstanţe determină, 
în particular, gradul prejudiciabil al infracţiunii concre-
te24, 25 şi, ca efect, limitele răspunderii penale şi ale rea-
lizării acestei răspunderi juridice.

Având la bază noţiunea de răspundere penală ca 
mijloc de realizare a ordinii de drept penal în forma 
celei mai aspre răspunderi juridice, intervenită într-un 
cadru juridic determinat, drept consecinţă a săvârşirii 
unei infracţiuni în momentul apariţiei raporturilor de 
natură juridico-penală…, stabilim că această răspun-
dere îşi conturează anumite limite sub aspectul exis-
tenţei şi realizării ei. În afara unor limite ale existenţei 
răspunderii penale, inclusiv legate de timp, nu poate fi 
determinată realizarea acesteia.

A.Borodac şi M.Gherman consideră că aplicarea 
normelor juridico-penale constă în realizarea unui sis-
tem de reglementări legislative în vederea transpunerii 
în viaţă a conţinutului acestor norme, inclusiv a regle-
mentărilor privind răspunderea penală a persoanelor 
care au comis infracţiuni1.

În continuarea ideii anunţate, susţinem opinia au-
torilor L.L. Kruglikov, R.R. Galiakbarov, I.Ia. Koza-
cenko, Iu.A. Krasinov, V.P. Malkov, F.R. Sundarov,                 
E.S. Tenciov şi V.D. Filimonov, precum că realizarea 
răspunderii penale trebuie să se desfăşoare doar în li-
mitele stricte ale relaţiilor juridico-penale reglementate 
în mod concret2. Considerând răspunderea penală ca 
raport juridico-penal cu caracter de constrângere in-
tervenit între stat şi infractor, în care statul apare cu 
dreptul de a angaja răspunderea penală a făptuitoru-
lui în forma de realizare prevăzută de legea penală, 
iar infractorul cu obligaţia de a răspunde pentru fapta 
infracţională comisă şi a suporta forma de realizare 

a răspunderii penale prevăzută de legea penală, apare 
clară ideea că răspunderea penală urmează să aibă efec-
tul realizării acesteia, în caz contrar, aceasta fiind lipsă.

Iu.V. Solopanov, g.G. Krivolapov, I.M. Vasiliev 
şi Е.А.Hudeakov constată că relaţiile juridico-penale 
constituie un proces care are durată în timp3. În vizi-
unea noastră, raportul juridico-penal, fiind asociat, în 
mare măsură, răspunderii penale, identifică în această 
durată de timp mai multe etape. 

Astfel, V.Guţuleac este de părere că noţiunea de 
răspundere penală reflectă raporturile juridico-pena-
le apărute la anumite etape, iar noţiunea de pedeapsă 
penală conturează raporturile juridico-penale la alte 
etape (la fiecare dintre etapele realizării răspunderii 
penale, raporturile juridico-penale apărute atrag după 
sine schimbarea statutului de drept al persoanei care 
a comis infracţiunea)4. În opinia autorului, procedura 
de aplicare a răspunderii penale constă în următoarele 
trepte (etape): pornirea procesului penal; punerea sub 
învinuire; pronunţarea sentinţei; executarea pedepsei 
penale, aplicate de instanţa de judecată; stingerea ante-
cedentelor penale4. 

V.Guţuleac susţine că procedura de aplicare a pe-
depsei penale presupune: pronunţarea sentinţei şi exe-
cutarea pedepsei penale4.

În ipoteza celor indicate anterior, constatăm că auto-
rul V.Guţuleac face delimitarea dintre etapele de reali-
zare a răspunderii penale şi cele de realizare a pedepsei 
penale, această delimitare având raport de la întreg la 
parte. Nu susţinem însă că etapă iniţială a procesului 
de aplicare a răspunderii penale coincide cu momen-
tul pornirii procesului penal. De asemenea, autorul nu 
indică etapa prin care se iniţiază realizarea răspunderii 
penale.

După cum subliniază M. Basarab, raportul juridico-
penal urmează două etape:

– etapa întâi: din momentul săvârşirii faptei şi până 
la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare (în 
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cadrul acestei etape, se stabileşte existenţa şi elemen-
tele sale componente şi, totodată, se precizează felul 
sancţiunii, întinderea ei, precum şi alte măsuri penale);

– etapa a doua: în care se pune în executare hotărâ-
rea definitivă de condamnare şi se execută sancţiunea şi 
celelalte măsuri care s-au aplicat5.

V.S. Еgorov invocă prezenţa următoarelor etape:
– etapa întâi: din momentul emiterii ordonanţei mo-

tivate de punere sub învinuire (în care are loc aplicarea 
măsurilor de constrângere cu caracter procesual-penal, 
în special a măsurilor preventive);

– etapa a doua: din momentul condamnării persoa-
nei şi dispunerea aplicării faţă de infractor a pedepsei 
penale (acesta este privit ca componentul de bază al 
răspunderii penale);

– etapa a treia: executarea pedepsei;
– etapa a patra: perioada antecedentelor penale6.
Autorii Iu.V. Solopanov, G.G. Krivolapov, I.M. Va-

siliev și E.A. Hudeakov fac referire la:
Etapa întâi– : apariţia raportului juridico-penal în 

momentul comiterii infracţiunii. Însă, după cum subli-
niază autorii citaţi, având în vedere faptul că, până la 
descoperirea de către organele abilitate a infracţiunii şi 
a infractorului, trece o anumită perioadă de timp – în 
cadrul acesteia raportul juridico-penal nu se realizează, 
se află în stare statică (drepturile şi obligaţiunile subiec-
ţilor raportului juridico-penal există doar ca posibilita-
te)3. 

Etapa a doua– : realizarea raportului juridico-pe-
nal. Această etapă începe din momentul punerii per-
soanei sub învinuire, adică la apariţia relaţiilor proce-
sual-penale corespunzătoare, continuă cu executarea 
pedepsei şi perioada stingerii antecedentelor penale. 
În această ultimă perioadă, autorii, din nou, pun în ve-
dere starea statică a raportului juridico-penal. Raportul 
juridico-penal încetează, din acest punct de vedere, în 
momentul stingerii antecedentelor penale3.

Deşi susţinem, într-o ordine generală opinia auto-
rilor Iu.V. Solopanov, G.G. Krivolapov, I.M. Vasiliev 
și E.A. Hudeakov3, precum că raportul juridico-penal 
(raportul de răspundere penală) parcurge, în timp, două 
etape (apariţia raportului juridico-penal şi realizarea 
propriu-zisă a răspunderii penale), nu achiesăm la opi-
nia legată de o delimitare indirectă (n.n. – noţiunile de 
răspundere penală aparentă şi răspundere penală reală 
au fost formulate de către autorul articolului ştiinţific 
potrivit esenţei şi conţinutului opiniilor lansate de că-
tre autorii citaţi) dintre răspunderea penală aparentă 
(între momentul apariţiei raportului juridico-penal şi 
până la punerea persoanei sub învinuire şi perioada 
stingerii antecedentelor penale) şi răspunderea penală 
reală (din momentul punerii sub învinuire a persoanei 
vinovate de comiterea infracţiunii şi până la executarea 
pedepsei penale)3. În fapt, răspunderea penală, fiind o 
situaţie obiectivă, nu depinde şi nu trebuie să depindă 
de posibilitatea ori realitatea mecanismului procesual 
de documentare a răspunderii penale, iar realizarea răs-
punderii penale nu este obligatorie în forma pedepsei 
penale.

B.F. Karaulov îşi fundamentează propriul punct de 
vedere din perspectiva următoarelor premise:

– Răspunderea penală apare din momentul săvâr-
şirii faptei socialmente periculoase care conţine toate 
semnele componenţei de infracţiune.

– Răspunderea penală are loc prin stabilirea vinovă-
ţiei în comiterea infracţiunii în sentinţa intrată în vigoa-
re şi dispunerea pedepsei penale. Autorul V.F. Karaulov 
evidenţiază, în acest sens, că răspunderea penală, de re-
gulă, este legată de numirea pedepsei.

– Răspunderea penală se realizează prin executarea 
pedepsei. În cadrul acestei premise, se constată şi ante-
cedentele penale – ca efect juridic deosebit al pedepsei 
penale7. În context, doar după stingerea antecedentelor 
penale se poate vorbi, menţionează același autor, des-
pre finalizarea răspunderii penale7.

Autorul citat limitează procesul de realizare a răs-
punderii penale doar la etapa executării pedepsei pe-
nale. În viziunea noastră, în mod eronat ar fi percepută 
lipsa executării pedepsei penale cu însăşi lipsa a răs-
punderii penale. Din aceste premise evidenţiate reiese, 
de asemenea, în mod nejustificat, că executarea pedep-
sei penale constituie unica formă de realizare a răspun-
derii penale, deşi anterior apare formularea după care 
răspunderea penală, de regulă, este legată de numirea 
pedepsei, adică nu întotdeauna.

Gh.Nistoreanu şi A.Boroi definesc răspunderea pe-
nală ca raportul juridic penal de constrângere, născut 
ca urmare a săvârşirii infracţiunii între stat, pe de o 
parte, şi infractor, pe de altă parte, raport complex, al 
cărui conţinut îl formează dreptul statului de a trage la 
răspundere pe infractor, de a-i aplica sancţiunea pre-
văzută pentru infracţiunea săvârşită şi de a-l constrân-
ge să o execute, precum şi obligaţia infractorului de a 
răspunde pentru fapta sa şi de a se supune sancţiunii 
aplicate, în vederea restabilirii ordinii de drept şi resta-
urării autorităţii legii8.

Din conţinutul acestei definiţii, stabilim următoare-
le situaţii juridice legate de răspunderea penală:

– apariţia răspunderii penale din momentul săvârşi-
rii infracţiunii;

– tragerea la răspundere penală;
– aplicarea sancţiunii prevăzute pentru infracţiunea 

săvârşită;
– executarea pedepsei penale8.
După noi, nu este clar conţinutul celei de-a doua 

situaţii juridice şi nu este vădită obligativitatea celor 
de-a treia şi a patra dintre aceste condiţii. „Tragerea la 
răspundere penală”, după esenţă, ar putea fi asociată 
sintagmei de „realizare a răspunderii penale”. Deşi, în 
acest context, literatura de specialitate invocă şi alte pă-
reri. De exemplu, V.S. Egorov pune accent diferenţiat 
între „tragerea la răspundere penală” şi „realizarea răs-
punderii penale”, subliniind că acestea trebuie să aibă 
loc într-o anumită ordine reglementată, cu respectarea 
tuturor condiţiilor prevăzute de lege6. 

V.S. Diakov, V.V. Luneev, S.I. Nikulin determină 
următoarele etape ale raportului de răspundere penală:

– Apariţia răspunderii penale din momentul comi-
terii infracţiunii, adică din momentul naşterii raportului 
juridico-penal dintre stat şi persoana care a comis in-
fracţiunea9.

Alternativ sunt vizate:
– Realizarea răspunderii penale din momentul pu-

nerii persoanei sub învinuire. 
– Nerealizarea răspunderii penale, dar realiza-

rea procesului penal. După cum menţionează autorii 
menționați supra, dacă este reţinută o persoană nevi-
novată, împotriva acesteia fiind pornită o cauză penală, 
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atunci are loc realizarea nu a răspunderii penale, ci a 
procesului penal, dar pe o cale falsă9.

Anume la acest moment important urmează a se da 
atenţie în cazul în care se face delimitarea între răspun-
derea penală – ca proces, şi procesul de probare a răs-
punderii penale pe cale procesual-penală.

Punând în seamă faptul evidenţiat în definiţia răs-
punderii penale, stabilim că statul îşi poate materializa 
dreptul său (de a angaja răspunderea penală a făptui-
torului) în forma de realizare a răspunderii penale pre-
văzută de legea penală, iar infractorul, de asemenea, 
are obligaţia de a răspunde, pentru fapta infracţională 
comisă, şi a suporta forma de realizare a răspunderii pe-
nale prevăzută de legea penală. În acest sens, suntem de 
acord parţial cu opinia autorului român C.Bulai, care 
subliniază că realizarea răspunderii penale înseamnă 
realizarea drepturilor şi obligaţiilor, care alcătuiesc 
conţinutul raportului juridic de răspundere penală10. 
Prin aceasta se realizează, ca efect, însăşi ordinea de 
drept penal încălcată prin săvârşirea infracţiunii10.

Autorul rus V.S. Egorov defineşte procesul de reali-
zare a răspunderii penale ca acel proces legat de înain-
tarea de către organul de stat corespunzător a unui act 
de aplicarea normei de drept penal, în corespundere 
cu care are loc realizarea nemijlocită a ei. După cum 
indică autorul, o formă procesuală specială de reali-
zare a răspunderii penale constituie doar o garanţie a 
cercetării obiective a cauzei şi respectării intereselor 
tuturor participanţilor6. Din definiţia redată, reiese clar 
că realizarea răspunderii penale nu coincide cu iniţierea 
procesului de răspundere penală, iar această realizare 
poate avea, nu exclusiv, ci inclusiv, un caracter nemij-
locit. Nu susţinem însă ideea existenţei unor forme pro-
cesuale de realizare a răspunderii penale, acestea având 
doar un caracter material, potrivit conţinutului legii 
penale. După cum s-a subliniat anterior, este necesară 
delimitarea între realizarea răspunderii penale şi reali-
zarea procesului penal9.

A.Zinoviev concluzionează că momentul apariţiei 
răspunderii penale urmează a fi considerat începutul 
realizării ei, adică stabilirea de către instanţa de jude-
cată a pedepsei11. Nu aderăm la acest punct de vedere, 
deoarece am definit răspunderea penală în forma rapor-
tului juridic de răspundere penală, iar acesta din urmă 
începe la momentul comiterii infracţiunii, realizarea 
acestei răspunderi fiind materializată în anumite forme 
de manifestare prevăzute de legea penală.

În acest sens, după cum menţionează S.V. Diakov, 

А.А. Ignatiev, V.V. Luneev şi S.I. Nikulin, momentul de 
apariţie a răspunderii penale nu coincide cu momentul 
de realizare a ei. Doar că autorii citaţi pun accent pe un 
început general al realizării răspunderii penale, care 
se recunoaşte a fi momentul de punere a persoanei sub 
învinuire. Acelaşi punct de vedere reiese din concepţia 
lui Iu.V. Solopanov, care indică faptul că anume la în-
ceputul realizării răspunderii penale (a raportului juri-
dico-penal), odată cu punerea persoanei sub învinuire, 
apar relaţiile procesual-penale corespunzătoare3.

Nu susţinem acest punct de vedere (prin care se recu-
noaşte ca început al realizării răspunderii penale – pune-
rea sub învinuire a persoanei), pentru că acest moment 
nu devine obligatoriu pentru toate formele de realizare 
a răspunderii penale (de exemplu, unele modalităţi de 
liberare de răspundere penală)9. În atare cazuri indicate, 
S.V. Diakov, А.А. Ignatiev, V.V. Lunev şi S.I. Nikulin 
susţin că răspunderea penală rămâne nerealizată. După 
cum se subliniază, această nerealizare apare în unele 
cazuri particulare: în legătură cu căinţa activă, în legă-
tură cu schimbarea situaţiei, în legătură cu expirarea 
termenelor de prescripţie, la liberarea condiţionată de 
pedeapsă înainte de termen9. Se observă clar că autorii 
invocă nu numai „presupusa” nerealizare a răspunderii 
penale, ci şi a pedepsei penale. În opinia noastră, prin 
unele dintre aceste modalităţi anume că are loc reali-
zarea răspunderii penale (de exemplu, unele forme de 
liberare de răspundere penală).

În contextul celor constatate, formulăm definiţia re-
alizării răspunderii penale, ca fiind procesul complex, 
de durată, care vizează realizarea dreptului statului 
de a angaja răspunderea penală şi a obligaţiei infrac-
torului de a răspunde pentru fapta infracţională co-
misă, realizându-se, ca efect, însăşi ordinea de drept 
penal încălcată prin săvârşirea acestei infracţiuni, 
proces care poate începe după pornirea urmăririi pe-
nale şi până la dispunerea pedepsei penale şi durează, 
cel târziu, până la stingerea antecedentelor penale.

Realizarea răspunderii penale este posibilă doar în 
cazul în care este prezentă această răspundere penală 
(Fig. 1). Adică, după cum subliniază C.Bulai, existenţa 
răspunderii penale constituie temeiul creării şi desfă-
şurării „raporturilor de drept executiv” (n.n. – realiza-
rea răspunderii penale), care iau naştere prin punerea 
în executare a hotărârii de condamnare şi durează până 
la stingerea definitivă a pedepsei aplicate de instanţa 
judecătorească, indiferent de natura acesteia (pedeapsa 
principală sau pedepsele complementare)10.

 5 

recunoaşte a fi momentul de punere a persoanei sub învinuire. Acelaşi punct de vedere reiese din 
concepţia lui Iu.V. Solopanov, care indică faptul că anume la începutul realizării răspunderii 
penale (a raportului juridico-penal), odată cu punerea persoanei sub învinuire, apar relaţiile 
procesual-penale corespunzătoare3. 

Nu susţinem acest punct de vedere (prin care se recunoaşte ca început al realizării 
răspunderii penale – punerea sub învinuire a persoanei), pentru că acest moment nu devine 
obligatoriu pentru toate formele de realizare a răspunderii penale (de exemplu, unele modalităţi 
de liberare de răspundere penală)9. În atare cazuri indicate, S.V. Diakov, А.А. Ignatiev, V.V. 
Lunev şi S.I. Nikulin susţin că răspunderea penală rămâne nerealizată. După cum se subliniază, 
această nerealizare apare în unele cazuri particulare: în legătură cu căinţa activă, în legătură cu 
schimbarea situaţiei, în legătură cu expirarea termenelor de prescripţie, la liberarea 
condiţionată de pedeapsă înainte de termen9. Se observă clar că autorii invocă nu numai 
„presupusa” nerealizare a răspunderii penale, ci şi a pedepsei penale. În opinia noastră, prin 
unele dintre aceste modalităţi anume că are loc realizarea răspunderii penale (de exemplu, unele 
forme de liberare de răspundere penală). 

În contextul celor constatate, formulăm definiţia realizării răspunderii penale, ca fiind 
procesul complex, de durată, care vizează realizarea dreptului statului de a angaja 
răspunderea penală şi a obligaţiei infractorului de a răspunde pentru fapta infracţională 
comisă, realizându-se, ca efect, însăşi ordinea de drept penal încălcată prin săvârşirea acestei 
infracţiuni, proces care poate începe după pornirea urmăririi penale şi până la dispunerea 
pedepsei penale şi durează, cel târziu, până la stingerea antecedentelor penale. 

Realizarea răspunderii penale este posibilă doar în cazul în care este prezentă această 
răspundere penală (fig. 1). Adică, după cum subliniază C.Bulai, existenţa răspunderii penale 
constituie temeiul creării şi desfăşurării „raporturilor de drept executiv” (n.n. – realizarea 
răspunderii penale), care iau naştere prin punerea în executare a hotărârii de condamnare şi 
durează până la stingerea definitivă a pedepsei aplicate de instanţa judecătorească, indiferent de 
natura acesteia (pedeapsa principală sau pedepsele complementare)10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Realizarea răspunderii penale şi existenţa răspunderii penale 

În opinia noastră, după cum am subliniat în conţinutul definiţiei realizării răspunderii 
penale, aceasta poate avea loc – ca decizie – între momentul pornirii urmăririi penale şi 

ÎNLOCUIREA 
RĂSPUNDERII 

PENALE 

EXISTENŢA RĂSPUNDERII PENALE 

ÎNLĂTURAREA RĂSPUNDERII PENALE 

INEXISTENŢA RĂSPUNDERII PENALE 

REALIZAREA 
RĂSPUNDERII 

PENALE 

Fig. 1. Realizarea răspunderii penale şi existenţa răspunderii penale



55

Nr. 2, 2014 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

În opinia noastră, după cum am subliniat în conţi-
nutul definiţiei realizării răspunderii penale, aceasta 
poate avea loc – ca decizie – între momentul pornirii 
urmăririi penale şi momentul dispunerii pedepsei pe-
nale. Însă nu putem cădea de acord cu aserţiunea auto-
rului V.S. Egorov, precum că prima formă de realizare 
a răsunderii este aplicarea faţă de persoana care a 
comis infracţiunea a măsurilor de constrângere pro-
cesual-penale6. Deşi forma enunţată se încadrează în 
limitele indicate (după cum subliniază autorul, înce-
pe din momentul emiterii unei ordonanţe motivate de 
punere sub învinuire), ea constituie, în viziunea noas-
tră, o asigurare a procesului de realizare a răspunde-
rii penale, nu însuşi acest proces de realizare. Opinia 
lui rezultă din faptul că autorul consideră realizarea 
răspunderii penale, în mod direct, legată de constrân-
gerea juridico-statală a persoanei care a comis infrac-
ţiunea, iar această influenţă se reflectă, după cum se 
subliniază, în privarea totală sau parţială a persoanei 
vinovate de anumite drepturi ori libertăţi, precum şi în 
limitările esenţiale ale statutului său juridic6.

Legislaţia penală a RM (art. 50 CP RM12), în mod 
nejustifcat, din perspectiva opiniei noastre, nu eviden-
ţiază esenţa conţinutului răspunderii penale, ci invo-
că, doar într-un mod restrictiv, procesul de realizare a 
răspunderii penale. Conform art. 50 CP RM, realiza-
rea răspunderii penale are loc:

– prin condamnarea publică, în numele legii, a fap-
telor infracţionale săvârşite;

– prin condamnarea publică, în numele legii, a per-
soanelor care au săvârşit infracţiuni;

– condamnarea publică, în numele legii, a faptelor 
infracţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit poate 
fi precedată de măsurile de constrângere prevăzute de 
lege12.

Pornind de la textul legii, A.Borodac concretizea-
ză cele două forme de realizare a răspunderii penale 
(condamnarea publică, în numele legii, a faptelor in-
fracţionale şi a persoanelor care le-au comis), sublini-
ind că această realizare a răspunderii penale începe cu 
aplicarea măsurilor de constrângere şi se epuizează cu 
condamnarea infracţiunii comise şi a persoanei care a 
săvârşit-o, exprimată în sentinţa de condamnare1.

În fapt, legislaţia penală a RM indică existenţa 
unei singure forme de realizare a răspunderii penale 
– dispunerea pedepsei penale. Dar, această formă de 
realizare a răspunderii penale poate şi să nu fie pre-
zentă, situaţie în care se stabileşte ca fiind prezentă o 
situaţie de nerealizare a răspunderii penale (Fig. 1). În 
opinia noastră, oricare finalitate a răspunderii penale, 
în cazul în care această răspundere este prezentă şi nu 
este înlocuită (cu o altă formă de răspundere juridică), 
ori nu sunt depăşite limitele răspunderii penale (pre-
scripţia tragerii la răspundere penală), este asociată 
realizării răspunderii penale.

În acest sens, A.Borodac menţionează că condam-
narea infracţiunii comise şi a persoanei care a săvârşit 
infracţiunea este exprimată în sentinţa de condamna-
re, iar după aceasta poate urma fie aplicarea pedep-
sei penale, fie liberarea de pedeapsa penală1. Adică, 
A.Borodac totuşi operează cu evidenţierea a două for-
me de realizare a răspunderii penale:

– dispunerea şi aplicarea pedepsei penale;
– liberarea de pedeapsă penală1.
Nu considerăm, din acest punct de vedere, că răs-

punderea penală poate fi realizată prin liberarea de pe-
deapsă penală. Aceste două situaţii juridice sunt dife-
rite atât ca volum, cât şi ca temei, conţinut şi etape de 
desfăşurare. Astfel, dispunerea pedepsei penale este o 
formă de realizare a răspunderii penale, iar liberarea 
de pedeapsă penală constituie o formă de diferenţiere 
a pedepsei penale.

Autorii D.Baltag şi A.Borodac consideră că reali-
zarea răspunderii penale începe anume cu momentul 
aplicării măsurilor de constrângere şi se încheie cu 
condamnarea infracţiunii comise şi a persoanei care a 
săvârşit-o, exprimată în sentinţa de condamnare, men-
ţionând că, din acest motiv, liberarea de răspundere 
penală se poate face numai până la pronunţarea sen-
tinţei de condamnare13, 1.

Aceleaşi premise interpretative stau la baza opinii-
lor autorului А.S. Мihlin, care susţine că răspunderea 
penală constituie obligaţiunea de a suporta pedeap-
sa, efectele nefaste ale comiterii infracţiunii. În acest 
sens, se subliniază că această răspundere se reflectă în 
măsurile de constrângere juridico-penală, prevăzute 
de legea penală în legătură cu comiterea infracţiunii. 
În dependenţă de etapele de realizare, răspunderea 
penală, consideră autorul, se bazează pe relaţiile juri-
dico-penale (apar în momentul comiterii infracţiunii 
între infractor şi stat), relaţiile procesual-penale şi re-
laţiile execuţional-penale14, iar ca formă de realizare 
a răspunderii penale apar şi măsurile de constrângere 
aplicate faţă de bănuit ori învinuit (arest, obligaţia de 
a nu părăsi localitatea etc.)14.

În primul rând, am argumentat anterior caracterul 
obiectiv al răspunderii penale şi echivalarea, la nivel 
etapic, a acestuia cu raportul de drept penal (raportul 
de răspundere penală). În acest sens, relaţiile de natură 
procesual-penală vin să asigure realizarea raportului 
de răspundere penală, iar relaţiile execuţional-penale 
intervin ca finalitate a realizării raporturilor de drept 
penal şi se impun cu caracter facultativ, iar nu ca fina-
litate a raportului de răspundere penală.

Aderăm pe deplin însă la opţiunea autorului 
D.Popescu, care menţionează că stabilirea pedepsei 
este doar unul, deşi cel mai important, din rezultate-
le răspunderii penale, care presupune obligaţiunea 
vinovatului de a purta răspundere în faţa statului 
pentru infracţiunea săvârşită, pentru pricinuirea dau-
nei societăţii15. Nu suntem însă pe deplin promotorii 
ideii că pe lângă acest rezultat al răspunderii penale 
apar:

– aplicarea pedepsei;
– liberarea de răspundere penală,
– liberarea de pedeapsă penală şi de ispăşire ulte-

rioară a pedepsei15,
deoarece aplicarea pedepsei penale şi liberarea de 
pedeapsă penală sunt forme de diferenţiere a pedep-
sei penale, iar răspunderea penală şi pedeapsa pe-
nală – instituţii distincte ale sistemului de drept pe-
nal. În continuarea acestor caracterizări doctrinale,                         
V.S. Еgorov consideră că un element important al 
răspunderii penale este anume aplicarea faţă de con-
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damnat a pedepsei (care constituie componenta sa de 
bază)6, nu dispunerea acestei pedepse.

În susţinerea opiniei noastre, enunţate anteri-
or, vin şi unele argumente ştiinţifice ale autorilor                    
А.B. Меlnicenko, С.N. Radacinski, А.I. Rarog şi 
А.S. Samoilov, care menţionează că forma principală 
de realizare a răspunderii penale este pedeapsa (care 
comportă prin sine anumite restricţii mai serioase 
pentru condamnat)16, însă răspunderea penală nu se 
reduce, ca finalitate, doar la pedeapsa penală17. După 
cum menţionează autorii, de rând cu pedeapsa penală, 
legislaţia penală stabileşte şi alte măsuri cu caracter 
juridico-penal pentru comiterea infracţiunii. 

Totul îşi are baza în delimitarea legală între insti-
tuţia răspunderii penale şi cea a pedepsei penale16, 17. 
А.I. Rarog şi А.S. Samoilov consideră că răspunderea 
penală include în sine, de rând cu pedeapsa, şi alte ele-
mente, care reflectă anumite consecinţe nefaste pentru 
infractor. Mai mult ca atât, se indică, după cum reiese 
din legea penală, că aceste elemente sunt obligatorii 
pentru răspunderea penală, în timp ce pedeapsa pe-
nală nu se aplică întotdeauna faţă de persoana supusă 
răspunderii penale. În acest sens, apare instituţia li-
berării de răspundere penală16. În opinia noastră, deşi 
locul liberării de răspundere penală este clar identifi-
cat – ca rezultat (realizare) al (a) răspunderii penale, 
prin conţinutul cercetării facem delimitarea între li-
berarea de răspundere penală şi liberarea de pedeapsă 
penală, fapt pentru care nu susţinem opinia autorilor 
sus-numiți, precum că răspunderea penală include în 
sine pedeapsa penală, cu executarea pedepsei penale 
răspunderea penală nu se epuizează6, 16. Răspunderea 
penală – ca instituţie – nu este prezentă, dar realizarea 
acesteia continuă. După cum subliniază Iu.V. Solo-
panov, executarea pedepsei este urmată de stingerea 
antecedentelor penale (raportul juridico-penal se află 
în stare statică)3.

Mai cu seamă nu suntem de acord cu ideea auto-
rului V.Guţuleac, care, deşi precizează că răspunderea 
penală şi pedeapsa penală au limite de timp diferite, 
constată că prima apare din momentul comiterii in-
fracţiunii şi încetează odată cu renunţarea la pornirea 
procedurii penale sau cu clasarea acţiunii penale, sau 
cu liberarea de pedeapsă penală, sau cu ispăşirea pe-
depsei penale (n.n. – aşa-numitele forme de realizare/
nerealizare a răspunderii penale)4; iar pedeapsa penală 
apare din momentul intrării în vigoare a sentinţei in-
stanţei de judecată şi încetează în momentul ispăşirii 
pedepsei penale4. Caracterul diferit al limitelor de ma-
nifestare a instituţiei răspunderii penale şi a pedepsei 
penale statorniceşte posibilitatea, susţinută de către 
noi, referitoare atât la caracterul diferit al instituţiei, 
cât şi al procesului de realizare a acestora.

O opinie diferită de toate cele expuse anterior este 
propusă de autorii L.L. Kruglikov, R.R. Galiakba-
rov, I.Ia. Kаzacenko, Iu.А. Кrasikov, V.P. Маlkov,              
F.P. Sundurov, E.S. Теnciov şi V.L. Filimonov, care 
fac delimitare între realizarea obişnuită a răspunderii 
penale şi realizarea momentană a răspunderii penale. 
În acest sens, se menţionează că, în mod momentan, 
răspunderea penală se realizează în două cazuri posi-
bile:

– în urma morţii persoanei care a comis infracţiu-
nea ori

– în cazul ispăşirii pedepsei capitale (n.n. – legis-
laţia penală a Republicii Moldova nu prevede ca pe-
deapsă – pedeapsa cu moartea)2.

În opinia autorilor citaţi, realizarea obişnuită a 
răspunderii penale are loc în formele sale specifice, 
corespunzătoare unor anumite etape ale însuşi pro-
cesului de realizare2, adică tragerea persoanei la răs-
pundere penală, condamnarea persoanei, executarea 
pedepsei penale2.

Descriind fiecare etapă conform esenţei şi conţi-
nutului ei, autorii numiți supra stabilesc anumite ele-
mente care caracterizează fiecare etapă:

etapa I – tragerea persoanei vinovate de comiterea 
infracţiunii la răspundere penală:

– restricţiile cu caracter procesual-penal, reflecta-
te, de regulă, în diferite măsuri preventive;

– liberarea necondiţionată de răspundere penală, 
de exemplu datorită expirării termenelor de prescrip-
ţie a răspunderii penale;

etapa II – condamnarea persoanei care a comis in-
fracţiunea:

– liberarea necondiţionată de pedeapsă penală, de 
exemplu datorită expirării termenelor de prescripţie a 
sentinţei de condamnare;

– dispunerea reală a pedepsei penale;
etapa III – executarea pedepsei penale:
– restricţiile, condiţionate de specificul relaţiilor 

execuţional-penale, ceea ce depinde, de exemplu, de 
pedeapsa numită, regimul de executare a pedepsei 
etc.;

– înlocuirea unei pedepse penale cu altă pedeap-
să;

– liberarea condiţionată de pedeapsă penală înainte 
de termen2.

În principiu, suntem şi noi, considerând cele con-
state anterior, promotorii ideii după care urmează a fi 
făcută distincţia între începutul existenţei răspunderii 
penale, condamnarea persoanei (ca formă de realizare 
a răspunderii penale, dar nu şi unica formă), execu-
tarea pedepsei penale (care se încadrează în limitele 
unor relaţii execuţional-penale). După cum menţio-
nează autorii М.Juravliov şi Е.Juravliova, pedeapsa 
penală (condamnarea persoanei) constituie o formă de 
realizare a răspunderii penale, însă nu şi unica18.

А.I. Rarog şi А.S. Samoilov descriu etapa finală 
a realizării răspunderii penale – ca fiind antecedentul 
penal16. Considerăm că etapa finală a realizării răs-
punderii penale este stingerea antecedentului penal 
şi nu prezenţa antecedentului penal. Adică, după cum 
menţionează Iu. V. Solopanov, raportul juridico-penal 
încetează în momentul stingerii antecedentelor pena-
le3. În opinia noastră, se stinge anume raportul de răs-
pundere penală.

În concluzie, realizarea răspunderii penale, fiind 
un proces complex, de durată, prevede un început 
bine conturat, în forma:

1) dispunerii pedepsei penale;
2) liberării de răspundere penală;
3) dispunerii aplicării unor măsuri de siguranţă 

(Fig. 2).
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Fig. 2. Legătura între realizarea, înlocuirea şi înlăturarea răspunderii penale  

 
Fiecare dintre aceste forme de realizare a răspunderii penale are loc în baza anumitor 

temeiuri, se afirmă ca proces mai îndelungat ori de durată mai scurtă, include anumiți subiecți şi 
finalităţi. Toate aceste forme de realizare are la bază existenţa răspunderii penale (Fig. 1). 

În opinia lui C.Bulai, fiind o consecinţă a infracţiunii, răspunderea penală nu apare nici ea 
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V.A. Novikov face delimitare între realizarea răspunderii penale: 
– cu dispunerea pedepsei penale şi 
– fără dispunerea pedepsei19. 
În acest sens, autorul dat pune în seamă întreg ansamblul formelor de realizare a 

răspunderii penale. 
În continuare, T.A. Lesnievski-Коstareva subliniază că evidenţierea tipurilor de 

diferenţiere a răspunderii penale are o importanţă teoretico-practică deosebită20. 
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aceste forme de realizare au la bază existenţa răs-
punderii penale (Fig. 2).

În opinia lui C.Bulai, fiind o consecinţă a infracţi-
unii, răspunderea penală nu apare nici ea în mod au-
tomat, odată cu săvârşirea faptei interzisă de legea pe-
nală, ci numai ca urmare a constatării ei de către orga-
nele de stat competente şi în forma prevăzută de lege. 
Constatarea răspunderii penale are loc prin constatarea 
existenţei infracţiunii – ca temei al răspunderii penale, 
deci prin constatarea săvârşirii unei fapte care prezin-
tă conţinutul unei anumite infracţiuni şi a inexistenţei 
vreunei cauze care face ca fapta să nu constituie infrac-
ţiune. Este rezultatul activităţii organelor judiciare pe-
nale, adică al activităţii organelor de urmărire penală 
şi a instanţei judecătoreşti, exprimată prin hotărârea 
judecătorească de condamnare, rămasă definitivă. Fără 
o astfel de constatare, răspunderea penală nu există10. 
În opinia noastră, răspunderea penală se încadrează în 
limitele raportului juridico-penal de răspundere pena-
lă. Procesul complex de realizare a răspunderii penale 
include raportul juridico-penal şi raportul execuţional-
penal, nu însă şi raporturile de drept procesual-penal. 
Acestea din urmă asigură întreg procesul de realizare a 
răspunderii penale.

V.A. Novikov face delimitare între realizarea răs-
punderii penale:

– cu dispunerea pedepsei penale şi
– fără dispunerea pedepsei19.
În acest sens, autorul dat pune în seamă întreg an-

samblul formelor de realizare a răspunderii penale.
În continuare, T.A. Lesnievski-Коstareva subliniază 

că evidenţierea tipurilor de diferenţiere a răspunderii 
penale are o importanţă teoretico-practică deosebită20.

Susţinem necesitatea delimitării a două categorii 
de diferenţiere a răspunderii penale: 1) diferenţierea 
răspunderii penale pe calea gradării pedepsei tipice şi 

2) diferenţierea răspunderii penale în sens propriu-zis, 
fără transformarea acestui proces prin gradarea pedep-
sei20.

1) Răspunderea penală se diferenţiază inclusiv prin 
normele PG, cât şi ale PS ale CP RM. T.A. Lesnievski-
Коstareva susţine că diferenţierea răspunderii penale 
are loc inclusiv pe calea gradării pedepsei tipice20. Te-
meiul diferenţierii răspunderii penale, în această formă, 
este gradul tipic de pericol social (al faptei şi făptuito-
rului)20.

V.А. Novikov consideră eronată opinia autorului 
V.G. Beleaev, care remarcă că pedeapsa constituie uni-
ca realizare juridico-materială a răspunderii penale. 
Din aceste considerente, liberarea de pedeapsă, în mod 
juridic, este asimilată liberării de răspundere penală19.

Realizarea răspunderii penale în forma pedepsei 
penale este însuşi faptul condamnării persoanei vino-
vate din numele statului. După recunoaşterea de către 
instanţa de judecată a persoanei drept una vinovată, el 
este considerat infractor. În baza aceasta, pot fi apli-
cate faţă de infractor măsuri de constrângere în forma 
pedepsei penale6. Realizarea pedepsei penale poate fi 
conturată de executarea pedepsei penale ori aplicarea 
diferitelor forme de liberarea de pedeapsă penală. Însă 
în toate formele de realizare a pedepsei penale, aceas-
ta are ca etapă finală stingerea antecedentelor pena-
le (după cum subliniază V.S. Еgorov, pe o perioadă 
determinată persoana se consideră ca având antece-
dente penale6). În context, realizarea pedepsei penale 
intervine ca parte a unui proces îndelungat al realizării 
pedepsei penale.

А.B. Меlnicenko şi S.N. Radacinski constată, în 
cadrul acestei etape, două forme de realizare a răspun-
derii penale:

– condamnarea fără executarea reală a pedepsei (de 
exemplu, condamnarea cu suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei) şi

– condamnarea cu executarea reală a pedepsei17.
În opinia noastră, una dintre formele clasice de re-

alizare a răspunderii penale este cea prin dispunerea 
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pedepsei penale, însă formele de diferenţiere a acestei 
realizări pot fi însă diferite, inclusiv prin liberarea de 
pedeapsă penală.

2) S. Zaharia şi А.Borșevski menţionează că libera-
rea de răspundere penală constituie o formă de realizare 
a răspunderii21. După cum evidenţiază  T.A. Lesnievski-
Коstareva, diferenţierea răspunderii penale se desfăşoa-
ră şi prin diferenţierea răspunderii penale în sens pro-
priu-zis, fără transformarea acestui proces prin gradarea 
pedepsei20. Acest tip de diferenţiere este realizat prin in-
termediul liberării de răspundere penală20. Liberarea de 
răspundere penală este reglementată atât prin normele 
PG, cât şi normele PS ale CP RM. 

Autorul А.Borșevski subliniază, în continuare, că 
relaţiile juridico-penale pot fi realizate în diferite forme, 
inclusiv prin liberarea persoanei de răspundere penală. 
Liberarea de răspundere penală constituie acel refuz 
al judecăţii de la pronunţarea sentinţei de condamnare 
faţă de persoana care a comis infracţiunea, precum şi 
refuzul de a aplica faţă de vinovat sancţiunile juridico-
penale (pedepsele penale)22.

În acest context, liberarea de răspundere penală – ca 
formă de realizare a răspunderii penale – urmează a fi 
delimitată de liberarea de pedeapsă penală – care se in-
clude ca element al procesului de realizare a răspunde-
rii penale cu efect de diferenţiere. Odată cu dispunerea 
liberării de răspundere penală are loc realizarea răspun-
derii penale în această formă, însă în raport cu libera-
rea de pedeapsă penală – iniţierea realizării răspunderii 
penale precede liberarea de pedeapsă penală. De aici şi 
concluzia autorului А.V. Naumov, precum că o barieră 
critică între aceste două instituţii nu ar putea fi trasa-
tă, sau cel puţin ar fi incorectă (este cu putinţă doar la 
nivel teoretic). Nu susţinem însă opinia autorului citat 
că răspunderea penală include în sine pedeapsa şi alte 
măsuri de influenţă juridico-penală, care nu constituie 
pedepse23. Realizarea răspunderii penale include şi exe-
cutarea pedepsei penale. În legătură cu oricare formă 
de liberare de răspundere penală în sensul larg expus, 
menţionează V.А. Novikov, există concomitent şi libe-
rarea de pedeapsă penală. În sens restrâns, liberarea de 
răspundere penală esenţial se delimitează de liberarea 
de pedeapsă penală19.

Din cele consemnate, reiese, după cum remarcă 
T.A. Lesnievski-Коstareva, că la categoria mijloacelor 
de diferenţiere a răspunderii penale nu trebuie atribuită 
instituţia liberării de pedeapsă penală20. 

3) După cum indică L.L. Кruglikov, în limitele ra-
portului juridico-penal, în mod alternativ realizării răs-
punderii penale prin dispunerea pedepsei penale, se pot 
identifica şi alte forme, inclusiv realizarea răspunderii 
penale prin măsuri de constrângere cu caracter medical 
ori măsuri de constrângere cu caracter educativ2.

În acest caz, trebuie bine conturată ideea existenţei 
răspunderii penale. În cazul în care sunt comise fapte 
socialmente periculoase prevăzute de legea penală de 
către persoane aflate în stare de iresponsabilitate, lipseş-
te atât răspunderea penală, cât şi posibilitatea realizării 
acesteia. Însă, potrivit art. 99 CP RM, sunt cazuri când 
persoana comite infracţiuni în stare de responsabilitate 
penală, însă până la pronunţarea sentinţei sau în timpul 
executării pedepsei, s-a îmbolnăvit de o boală psihică, 
din care cauză este incapabilă să-şi dea seama de ac-

ţiunile sale sau să le dirijize, fapt pentru care instan-
ţa de judecată poate să aplice măsuri de siguranţă în 
forma măsurilor de constrângere cu caracter medical 
(internarea într-o instituţie psihiatrică cu supraveghe-
re obişnuită sau internarea într-o instituţie psihiatrică 
cu supraveghere riguroasă)12.

După aplicarea măsurilor de constrângere cu carac-
ter medical, urmare a însănătoşirii persoanei vinovate 
de comiterea infracţiunii, dacă sunt suficiente premise 
de a aplica celelalte forme de realizare a răspunderii 
penale, acestea se pun în acţiune. În context, această 
formă de realizare a răspunderii penale are caracter 
convenţional (fiind posibilă aplicarea şi a altor forme 
de realizare a răspunderii penale după epuizarea ei).

Conform art.104 alin.(1) CP RM, realizarea răs-
punderii penale prin aplicarea măsurilor de siguranţă 
în forma măsurilor de constrângere cu caracter educa-
tiv are loc pentru:

– persoana în vârstă de până la 18 ani;
– care a săvârşit pentru prima oară o infracţiune;
– care a săvârşit o infracţiune uşoară sau mai puţin 

gravă;
– corectarea persoanei este posibilă fără a fi supusă 

răspunderii penale12.
În principiu, ultima condiţie vizează nu sintagma 

„fără a fi supusă răspunderii penale”, ci „fără a fi rea-
lizată răspunderea penală în forma pedepsei penale”.

Caracterul convenţional al realizării pedepsei pe-
nale în forma acestor măsuri de siguranţă este identi-
ficat şi aici. În baza art. 104 alin. (4) CP RM, „în cazul 
eschivării sistematice de la măsurile de constrângere 
cu caracter educativ de către minor, instanţa de ju-
decată, la propunerea organelor de stat specializate, 
anulează măsurile aplicate şi decide trimiterea cauzei 
penale procurorului sau stabileşte pedeapsa conform 
legii în baza căreia persoana a fost condamnată, după 
caz”. Adică, de asemenea, se poate opera o altă formă 
de realizare a răspunderii penale – dispunerea pedep-
sei penale.

În contextul răspunderii penale, raportul de răs-
pundere penală poate fi înlăturat ori înlocuit. În aceste 
cazuri, se determină două situaţii tipice:

– înlocuirea răspunderii penale,
– înlăturarea răspunderii penale.
Aceste situaţii juridice apar în legătură cu procesul 

de realizare a răspunderii penale, dar ca conţinut şi 
esenţă trebuie strict delimitate.

a) Astfel, D.Popescu subliniază că, în procesul 
realizării, răspunderea penală, în conformitate cu te-
meiurile indicate în lege, la o treaptă anumită poate 
fi întreruptă. Ea se înlocuieşte cu măsuri de constrân-
gere contravenţională etc.15. În opinia noastră, evident 
că relaţia de răspundere penală se întrerupe, însă nu 
la momentul realizării răspunderii penale, ci la mo-
mentul existenţei răspunderii penale. Odată realizată 
răspunderea penală, ea nu mai poate fi întreruptă, iar 
formele de realizare a acesteia au fost identificate an-
terior. Deci, cu referinţă la această situaţie, activă este 
instituţia înlocuirii răspunderii penale (Fig.1, 2). Nu 
suntem de acord cu opţiunea normativă în acest caz, 
când înlocuirea răspunderii penale cu răspunderea 
contravenţională se impune de pe poziţia unei forme 
de realizare a răspunderii penale. În opinia noastră, ca 
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urmare a unei infracţiuni (unicul temei al răspunderii 
penale9), apare răspunderea penală, iar ca efect – rea-
lizarea acestei răspunderi. Nu poate însă ca comiterea 
infracţiunii să fie urmată de răspunderea penală, iar ca 
efect – realizarea răspunderii contravenţionale. 

b) Uneori raportul juridic de răspundere penală 
poate fi stins. În acest caz, se impune instituţia înlătu-
rării răspunderii penale (Fig. 1, 2). După cum men-
ţionează C.Bulai, înlăturarea răspunderii penale pe 
orice cale conduce la stingerea raporturilor de drept 
executiv penal care nu pot exista fără suportul lor le-
gal10. Adică, precizează M.Basarab, stingerea rapor-
tului juridico-penal are loc, de regulă, în momentul 
realizării obiectului său prin executarea sancţiunii şi a 
măsurilor penale stabilite şi aplicate de către instanţă. 
Se poate stinge însă şi când intervin alte fapte juridice, 
la un interval de timp mai scurt sau mai lung de la co-
miterea faptei, cum ar fi amnistia, împăcarea părţilor 
etc.5.

Deci, aplicarea măsurilor răspunderii juridice con-
stituie unul dintre mijloacele de reglementare a relaţii-
lor sociale. Realizarea ei este legată nemijlocit de nor-
mele de drept, care îşi găsesc reflectare în restricţiile 
şi limitările aplicate faţă de persoana care a încălcat 
aceste norme. Dispoziţiile normative se asigură prin 
constrângere statală, fără de care dreptul nu ar putea 
constitui un regulator efectiv al relaţiilor sociale şi nu 
ar fi putut îndeplini sarcinile puse în faţa sa6.

Concluzii
1. Etapa iniţială a procesului de aplicare a răspun-

derii penale coincide cu momentul pornirii procesului 
penal.

2. Oricare finalitate a răspunderii penale, în cazul 
în care această răspundere este prezentă şi nu este în-
locuită (cu o altă formă de răspundere juridică) ori nu 
sunt depăşite limitele răspunderii penale (prescripţia 
tragerii la răspundere penală), este asociată realizării 
răspunderii penale.

3. Statul îşi poate materializa dreptul său (de a 
angaja răspunderea penală a făptuitorului) în forma 
de realizare a răspunderii penale prevăzută de legea 
penală, iar infractorul, de asemenea, are obligaţia de 
a răspunde, pentru fapta infracţională comisă, şi a su-
porta forma de realizare a răspunderii penale prevăzu-
tă de legea penală.

4. Răspunderea penală nu poate fi realizată prin 
liberarea de pedeapsă penală. Aceste două situaţii ju-
ridice sunt diferite atât ca volum, cât şi ca temei, con-
ţinut şi etape de desfăşurare.

5. Realizarea răspunderii penale constituie un 
proces complex, de durată, care vizează realizarea 
dreptului statului de a angaja răspunderea penală şi 
a obligaţiei infractorului de a răspunde pentru fapta 
infracţională comisă, realizându-se, ca efect, însăşi 
ordinea de drept penal încălcată prin săvârşirea aces-
tei infracţiuni, proces care poate începe după pornirea 
urmăririi penale şi până la dispunerea pedepsei penale 
şi durează, cel târziu, până la stingerea antecedentelor 
penale.

Recenzent:
Gheorghe uLIANOVSCHI,

doctor în drept, conferenţiar universitar 
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Institutul de Stat (engl. State), așa cum există 
în prezent, are un număr de proprietăți pe care 

noi le considerăm subînțelese de la sine. Statul este 
o corporație, adică are propria personalitate juridi-
că, distinctă de personalitatea conducătorilor, inclu-
de în sine aparatul de stat și o totalitate de cetățeni 
(subiecți), dar nu coincide nici cu una, nici cu alta.

Una dintre principalele sarcini care se află în fața 
institutului statului modern este perfecționarea re-
glementării juridice a vieții statale și publice.

Și întrucât dreptul, ca și statul, reprezintă un feno-
men istoric, format ca urmare a dezvoltării naturale 
a societății, apărute sub influența acelorași motive ca 
și statul, dreptul întotdeauna era perceput ca o anu-
mită ordine în societate, prevăzută în legi și alte acte 
care sunt protejate prin puterea coercitivă a statului 
ca norme obligatorii pentru întreaga societate.

Evident, perspectivele de dezvoltare a societății 
sunt direct legate cu condițiile de construire a unei 
societăți civile și a statului de drept, cu necesitatea 
perfecționării calitative a reglementării juridice, în 
primul rând, a sistemului de securitate ca indicator 
principal al suveranității.

Practica arată că, în astfel de condiții, este ne-
cesar să fie acordată atenție anume perfecționării 
capacităților securității financiare, deoarece viitorul 
statului modern, funcționarea economiei lui, siste-
mului politic și social, astăzi depinde, în mare mă-
sură, de succesul reglementării relațiilor în sectorul 
financiar.

Cu toate acestea, realizarea adecvată condițiilor 
moderne, a stării reglementării juridice a sistemului 
de securitate financiară va permite institutului statu-
lui modern să atingă nu numai securitatea existenței 
sistemului său financiar, dar și posibilitatea de dez-
voltare continuă a acestuia.

Reglementarea juridică a securității financiare a 
statului, ca unul din domeniile-cheie ale activității 
sale, presupune posibilitatea de acoperire a întregu-
lui complex de probleme legate cu această tematică 
și ar trebui să conțină în scopul său organizarea sis-
temului de asigurare a securității financiare a statului 
și crearea posibilității de reglare a comportamentului 
participanților la relațiile publice în acest domeniu. 

Aceasta o conține ordonarea relațiilor indicate 
prin crearea, modificarea sau abrogarea normelor le-

DESPRE  uNELE  ÎNTREBăRI  DE  REGLEMENTARE  
juRIDICă  ÎN  SECuRITATEA  FINANCIARă  

A  STATuLuI  MODERN
Vasilii DIDÎC, 

doctorand (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI RM)

REZuMAT
Una dintre sarcinile principale cu care se confruntă instituția statului modern este perfecționarea reglementării juri-

dice a vieții publice. O reglementare juridică adecvată a asigurării securității financiare va permite atingerea nu numai 
a existenței în siguranță a economiei și a finanțelor statului, dar, de asemenea, și posibilitatea de dezvoltare continuă a 
acestora. 

Reglementarea juridică a asigurării securității financiare a statului presupune posibilitatea de acoperire a întregului 
complex de probleme asociate cu tematica respectivă, definind scopul său, consolidarea, organizarea și punerea în aplicare 
a posibilității de reglare a comportamentului participanților la relațiile publice în acest domeniu. 

Influența principală asupra punerii în aplicare a reglementării juridice a asigurării securității financiare a statului o 
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SuMMARY
One of the main problems facing the institution of the modern state is to improve the legal regulation of public life.
 Obviously, the prospects for the development of society is directly related to the conditions of building a civil society 

and the rule of law, with the necessity of improving the quality of legal regulation in the first place, its security system as 
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 While achieving adequate modern conditions the state regulatory system will achieve financial security institutions of 
the modern state not only secure the existence of its financial system, but also the possibility of its further development.
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national security – the organizational, managerial, legal and security guards.
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gale, precum și determinarea domeniului de aplicare 
a lor și cercului de subiecți ai securității financiare a 
statului.

În acest caz, raporturile juridice trebuie să fie 
înțelese ca o relație socială, ideologică, reglementată 
de norma juridică, protejată de stat și caracterizată 
prin prezența drepturilor și obligațiilor legale.

La încheierea raportului juridic, e necesară 
prezența a, cel puțin, două părți. Privit din punctul de 
vedere al structurii, raportul juridic este format din:

– subiecții relațiilor juridice, adică părțile care au 
convenit la aceste relații, având drepturi și obligații. 
Subiecții raporturilor juridice pot fi persoane fizice 
sau juridice (inclusiv autoritățile publice);

– conținutul relațiilor juridice, care este format 
din drepturile și obligațiile părților;

– obiectul relațiilor juridice, care se formează din 
comportamentul părților, acțiunile sau inacțiunile lor 
în timpul acestei norme legale.

Se presupune că influență principală asupra în-
făptuirii reglementării juridice prin asigurarea 
securității financiare a statului trebuie să aibă nor-
mele dreptului constituțional, administrativ și finan-
ciar care reglementează cele mai importante relații 
publice, inclusiv în domeniul securității naționale – 
organizaționale, de conducere, și de apărare.

Reglementarea juridică a securității financiare a 
statului presupune ca bază utilizarea, în primul rând, a 
normelor dreptului constituțional care reglementează 
forma organizațională, forma de guvernare, organi-
zarea și funcționarea Parlamentului, felul organizării 
societății în stat, relațiile sociale de bază, drepturile 
fundamentale și obligațiile omului și cetățeanului.

 Referindu-se la reglementarea juridică a 
securității financiare a statului, mai întâi de toate, 
este necesar să se înțeleagă că aceasta are la bază 
dreptul constituțional, ca o secțiune fundamentală 
a dreptului, care constă dintr-un set unificat de nor-
me juridice, cuprinse, în primul rând, în Constituție, 
care reglementează relațiile sociale de bază ce apar 
în procesul de stabilire, apărare și executare a puterii 
statului.

Cu toate acestea, este necesar de remarcat faptul 
că reglementarea legală, atât la nivel național, cât și 
internațional, poate fi satisfăcută doar prin reglemen-
tarea parțială a asigurării securității și ce este destul 
de important în acest caz, poate să producă în același 
timp seturi de norme locale și posibil chiar dispersa-
te. Acest lucru poate fi explicat prin următorul fapt.

Când Charles de Montesquieu și părinții 
Constituției americane, pe baza experienței Angliei, 
au formulat conceptul „Constituție limitativă”, au 

stabilit prin aceasta un model, pe care de atunci îl 
urmează constituționalismul liberal. Scopul lor prin-
cipal a fost de a crea garanții instituționale de liber-
tate personală, iar mecanismul sigur de realizare a 
acestui scop l-au considerat separarea puterilor.

Astfel, în decursul a trei secole, ideea de separare 
a puterilor se întruchipează în viață prin activitățile 
organelor puterii naționale și internaționale, constru-
ite pe modelul mecanismelor de contrabalansare. 
Este logic că legea urmărește involuntar, mai de-
grabă mecanic, să împartă și să diminueze influența 
puterii, prin urmare și funcțiile asigurării securității 
statului.

Principiul separării puterilor, în general, predo-
mină în teoria dreptului și, mai mult ca atât, el poate 
să găsească o justificare pentru o stare similară de 
lucruri. Cu toate acestea, dacă să vorbim despre su-
biectul reglementării legale a securității financiare, 
în acest caz, trebuie să înțelegem nu numai aspec-
tele politico-juridice și financiar-economice, dar și, 
de asemenea, părțile moral-psihologice și culturale 
ale vieții în societatea modernă. Totuși există o ne-
cesitate de a înțelege că asigurarea nu este doar o 
expresie a puterii de stat, dar și un proces în continuă 
evoluție, care nu poate să nu se extindă la toate do-
meniile societății indicate precum și să le cuprindă 
pe toate, inclusiv pe cele noi, necunoscute calități.

În continuare, poate fi presupus că componenta 
legală, să zicem, a teoriei securității financiare nu ar 
trebui să înlocuiască sau să fie contrapusă experienței 
disciplinelor existente și aplicate deja, cu privire la 
securitatea economică sau națională în general.

În mod logic, ar trebui de remarcat că influența 
directă asupra reglementării legale a securității fi-
nanciare au normele de drept administrativ.

Ca norme ale dreptului administrativ, profesorul 
S.Cobăneanu definește niște reguli de comportare 
ce reglementează raporturile sociale ce apar între 
autoritățile administrative în realizarea sarcinilor 
puterii executive în stat, precum și raporturile dintre 
aceste organe și particulari (persoane fizice și juri-
dice). 

Se poate de adăugat că în ceea ce privește do-
meniul de securitate financiară și din punctul de 
vedere al dreptului administrativ, norma reprezintă 
prin sine, să zicem, o regulă de proprietăți generale 
sau măsura posibilului, comportamentului datorat și 
obligatoriu al participanților relațiilor de administra-
re, stabilite de stat și protejate prin măsuri speciale 
de constrângere.

Dreptul administrativ, potrivit profesorului 
V.Guțuleac, este nimic altceva decât acea ramură a 
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dictată prin apariția factorilor negativi în sistemul de 
securitate generală. 

Ar trebui să fie amintit faptul că funcțiile de bază 
și atribuțiile exprimă scopul principal al autorității și 
îi dau o determinare calitativă, eliminarea sau mo-
dificarea acestora poate duce la transformarea sau 
chiar lichidarea structurii. În același timp, cercul de 
atribuții în dependență de anumiți factori definiți, 
sau combinații ale acestora, poate fi variat, dar, cu 
toate acestea, caracteristica funcțională generală a 
organului trebuie să rămână neschimbată.

În acest caz, se va considera de bază faptul că re-
glementarea juridică a asigurării securității financia-
re a statului nu poate fi realizată fără influența directă 
asupra subiecților săi și relațiilor lor. 

Este de remarcat faptul că subiecții relațiilor ad-
ministrative sunt părți, la inițiativa uneia dintre care, 
pe baza normei de drept și faptului juridic, apar, se 
modifică și dispar relațiile de drept administrativ.

Cu toate acestea, va fi foarte importantă înțelegerea 
necesității de reglementare detaliată a sistemului de 
securitate financiară. Acest fapt poate fi dictat numai 
de complexitatea unei astfel de sfere a activității sta-
tului, de numărul mare de organe responsabile pen-
tru adoptarea și implementarea soluțiilor de asigura-
re a securității și de prețul mare al consecințelor unor 
astfel de relații de administrare.

În același timp, în opinia profesorului G.Costachi, 
relațiile de conducere reprezintă nimic altceva decât 
o activitate executivă și administrativă. În acest caz, 
se poate presupune că inclusiv în domeniul asigurării 
securității financiare a statului, aceasta poate fi expri-
mată în diferite activități ale organelor autorităților 
executive, ce caracterizează atât relațiile externe, cât 
și cele de autogestiune.

De fapt, aceasta reprezintă punerea în aplicare a 
funcțiilor administrative de către subiecți, realiza-
rea drepturilor și obligațiilor în limitele competenței 
lor, iar efectul exterior pronunțat al organului puterii 
executive sau al funcționarului său public, efectu-
at în cadrul competenței sale, se numește formă de 
guvernare. Formele de guvernare sunt împărțite în 
juridice și nonjuridice.

Prima formă juridică este reprezentată de adopta-
rea actelor normative de către organele puterii exe-
cutive. Acestea conțin normele administrativ-legale 
care reglementează același tip de relații administra-
tive.

Cea de-a doua formă juridică de exercitare a pu-
terii executive reprezintă publicarea actelor indi-
viduale (administrative, de reglementare), în cazul 
aplicării normelor dreptului persoanelor fizice.

dreptului public care cuprinde ansamblul normelor 
juridice ce reglementează relațiile sociale cu caracter 
executiv și de dispoziție, referitoare la organizarea și 
funcționarea administrației publice (puterii executi-
ve) pe baza și în executarea legii.

Definirea nu doar destul de desfășurat exprimă 
conceptul dreptului administrativ, dar și permite a 
identifica cele mai importante componente ale regle-
mentării de drept a securității financiare a statului:

– dreptul administrativ, ca ramură de drept public, 
este destinat să reglementeze relațiile de gestionare 
în domeniul securității financiare;

– dreptul administrativ ca o industrie – este un 
set de norme juridice și reguli care reglementează 
comportamentul subiecților securității financiare în 
procesul executării de către ei a relațiilor adminis-
trative;

– partea proactivă în relațiile administrative și 
juridice în domeniul de securitate financiară este su-
biectul de administrare, care deține puterea în raport 
cu obiectul.

Rezultă că reglementarea administrativă și juri-
dică în domeniul securității financiare a statului tre-
buie să fie înfăptuită în scopul de a crea o structură 
centralizată a organelor puterii executive, capabilă 
de a lucra eficient în acest domeniu.

Pe lângă aceasta, se impune necesitatea creării 
minuțioase, consolidării și definirii după acestea 
a unor așa funcții ale puterii executive, cum ar fi: 
adoptarea normelor legale, monitorizarea și suprave-
gherea, gestionarea proprietății de stat, furnizarea de 
servicii publice, definirea responsabilităților de bază 
ale organelor subordonate, a serviciilor, agențiilor și 
modului de interacțiune a acestora.

Cu toate acestea, e necesar să se țină cont că asi-
gurarea securității financiare ca o funcție a statului 
depinde și de condițiile specifice ale perioadei isto-
rice trăite, de starea concretă a situației politice, atât 
pe plan intern, cât și pe plan internațional. Anume 
prin aceasta se determină variabilitatea, mobilitatea 
funcției juridice respective, apariția de noi caracte-
ristici calitative în ea.

Una dintre problemele prioritare ale reglemen-
tării administrativ-juridice în domeniul asigurării 
securității financiare, prin urmare și modalitatea 
eficientă de organizare a activității sale, este repar-
tizarea competențelor organelor puterii de stat și 
administrației.

În competența organelor care asigură securitatea, 
se pot manifesta două componente fundamentale: 
pe de o parte, exprimarea funcțiilor lor principale; 
pe de altă parte, adăugarea situațională (temporară), 
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Formele nonjuridice de exercitare a puterii exe-
cutive sunt numite astfel, pentru că acestea nu se 
referă la publicarea actelor juridice și la înfăptuirea 
unor acte importante din punct de vedere juridic, ele 
nu produc, nu modifică și nu încetează relațiile ad-
ministrative.

Destul de actuală, în acest caz, va fi considerată 
posibilitatea de a folosi un astfel de element esențial 
al sistemului social ca responsabilitatea (răspunde-
rea). Responsabilitatea, în sensul cel mai larg, nu 
este mai mult decât un instrument al statului și al 
societății care asigură comportamentul reglementat 
de normele legale ale diferitelor izvoare, de exem-
plu, prevăzute de tradițiile obișnuite.

În calitate de concept filosofico-social, respon-
sabilitatea reflectă natura istorică obiectivă a carac-
terului relațiilor dintre individ, colectiv, societate, 
din punctul de vedere al satisfacerii conștiente a 
cerințelor invocate reciproc: juridice, morale, poli-
tice. 

Din punctul de vedere al administrării sociale, res-
ponsabilitatea este o instituție obiectiv necesară, care 
asigură menținerea unui nivel adecvat de disciplină, 
ce trebuie deosebit de percepția subiectivă a acestuia 
de către persoană, adică simțul responsabilității.

Aplicată la sistemul securității financiare, res-
ponsabilitatea pare necesară a fi luată în considerare 
prin două aspecte. Pe de o parte, e necesar a discu-
ta despre responsabilitatea oricărei persoane pentru 
acțiunile care pot provoca încălcări în sistemul de 
securitate, pe de altă parte, nu trebuie să fie uitată 
responsabilitatea persoanelor implicate în asigurarea 
securității, inclusiv disciplinare. Acest tip de respon-
sabilitate are într-adevăr un caracter predominant, 
deși în cea mai mare parte, de regulă, este reglemen-
tat de actele normative departamentale.

În contextul acestei teme, merită atenție remarca-
rea faptului că asupra asigurării securității financiare 
este cel mai probabil să se extindă influența acte-
lor normative, care singure nu pot exprima măsura 
libertății personale sau a restricției acesteia, ele sunt 
capabile doar să influențeze asupra ordinii relațiilor 
sociale în sfera finanțelor statului.

Recenzent: 
Sergiu COBăNEANu, 

doctor în drept, profesor universitar (USM)
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Cu adevărat, subliniază V.Dongoroz, I.Fodor, 
S.Kahane et al., precum că circumstanţelor 

atenuante şi agravante le este propriu caracterul lor 
accidental. Din conţinutul acestui caracter, rezultă că 
ele nu însoţesc şi nu caracterizează neapărat orice faptă 
penală şi nu sunt legate de persoana oricărui infractor10. 
Cu tot caracterul lor accidental, circumstanţele, odată 
existente, subliniază autorii români citaţi, pot determina 
uneori „o schimbare simţitoare a tratamentului juridic 
prevăzut de lege pentru fapta săvârşită, bineînţeles în 
măsura şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile care re-
glementează aceste cauze de modificare a pedepsei”10. 

Cu cât specificul diferenţierii pune în vedere mai 
multe particularităţi descriptive, cu atât procesul de in-
dividualizare a pedepsei penale poate fi mai cu uşurinţă 
pus în aplicare. În cazul în care elementul diferenţierii 
este determinat prin intermediul unui ansamblu de in-
coerenţe descriptive şi interpretative, cu atât procesul 
de individualizare a pedepsei penale este mai dificil şi 
neuniform (diferit de la o cauză penală la alta şi de la 
un judecător la altul).

Şi toate acestea, sunt necesare, în opinia autorului     
L. Barac, pe care o susţinem pe deplin, pentru asigura-
rea adaptabilităţii pedepsei penale, în sensul ca aceasta 
să fie susceptibilă de o diviziune elastică, încât să per-
mită adaptarea ei concretă la gradul de pericol social al 
faptei şi al făptuitorului13. 

Prin conţinutul articolului elaborat, se scot în 

evidență anumite necesităţi de modificare a cadrului 
normativ în materie de diferenţiere a pedepsei penale 
sub forma detenţiunii pe viaţă în baza circumstanţelor 
atenuante şi crearea unor premise de aplicare eficientă 
a individualizării pedepsei în această formă prin prisma 
stărilor atenuante.

În dreptul penal, infracţiunea – răspunderea penală 
– pedeapsa penală formează un şir categorial de bază. 
Evident, spune Т.А. Lesnievski-Kostareva, categoriile 
care intră în şir sunt fundamentale pentru teoria dreptu-
lui penal, anume ele confirmă esenţa dreptului penal7. 

În acest sens, principiile diferenţierii şi individua-
lizării răspunderii şi pedepsei penale apar ca principii 
de sine stătătoare – și după conţinut, şi după esenţă, dar 
strâns legate în realizarea unui scop unic – aplicarea 
unei pedepse echitabile, raportate la pericolul social al 
faptei infracţionale comise şi periculozităţii infractoru-
lui. Principiul individualizării pedepsei penale se poate 
manifesta ca urmare a individualizării răspunderii pe-
nale. Numai cea din urmă, subliniază А.А. Mamedov, 
constituie o legitate necesară şi obligatorie pentru cea 
dintâi1. Or, individualizarea pedepsei – ca parte a ac-
tivităţii de aplicare a legii penale – nu se poate înfăp-
tui decât în baza, în condiţiile şi în limitele stabilite de 
lege2 (adică în cadrul limitelor diferenţierii). 

În literatura de specialitate, se face distincţie între 
anumite circumstanţe (atenuante şi agravante) lega-
le (prevăzute expres de lege şi, odată constatată exis-

EFECTELE  CIRCuMSTANŢELOR  ATENuANTE 
ASuPRA  DETEnŢIUnII  PE  VIAŢĂ  POTRIVIT 

LEGISLAŢIEI  PENALE  A  REPuBLICII  MOLDOVA
Mihai STĂVILĂ, 
doctorand (ULIM)

REZuMAT
Efectele circumstanţelor atenuante, potrivit legislaţiei penale a Republicii Moldova, creează un ansamblu de incoerenţe 

şi incertitudini de ordin aplicativ. Aceste realităţi sunt identificate şi în raport cu diferenţierea şi individualizarea pedepsei 
penale ca urmare a efectelor circumstanţelor atenuante, în particular efectele circumstanţelor atenuante asupra pedepsei 
detenţiunii pe viaţă. 

Se constată că legiuitorul a pus accentul, în textul de lege, pe posibilitatea diferenţierii pedepsei detenţiunii pe viaţă, 
fără a lua în calcul variatele realităţi ale individualizării pedepsei penale în baza sancţiunilor prevăzute de partea specială a 
Codului penal al Republicii Moldova. Unele dintre aceste incoerenţe şi necesitatea implicării legiuitorului în acest segment 
normativ sunt descrise prin intermediul articolului ştiinţific elaborat.

Cuvinte-cheie: diferenţiere, individualizare, răspundere penală, pedeapsă penală, închisoare, detenţiune pe viaţă, efec-
te ale circumstanţelor atenuante.

SuMMARY
The effects of mitigating circumstances, according to the criminal law of the Republic of Moldova, create a series of 

inconsistencies and uncertainties of the applicative order. These realities are identified in relation to differentiation and 
individualization of criminal punishment due to mitigating the effects, particularly the effects of mitigating circumstances 
the punishment of imprisonment for life.

It appears that the legislator emphasized in the text of the law, the possibility of differentiating sentenced to life imprison-
ment without taking into account the various realities of determining the penalty proceedings under the penalties provided 
by the Special Part of the Criminal Code of the Republic of Moldova. Some of these inconsistencies and the need to involve 
the legislator in this legislative segment are described in this scientific article.

Keywords: differentiation, individualization, criminal, criminal punishment, imprisonment, life imprisonment, effects 
of mitigating circumstances.
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tenţa lor, impun instanţelor obligaţia de a le reţine8) şi 
circumstanţe (atenuante şi agravante) judiciare (nu 
sunt determinate de lege, iar aplicarea lor este lăsată 
la aprecierea instanţelor de judecată; ele se constată, 
se recunosc şi se aplică de instanţă în mod facultativ8).                
Ş. Daneş şi V. Papadopol evidenţiază că cele dintâi sunt 
prevăzute expres de lege şi au caracter obligatoriu de 
aplicare, iar cele din urmă – nu sunt determinate prin 
lege, iar aplicarea lor este lăsată la aprecierea judecăto-
rilor2. Art.76 alin.(1), art.77 alin.(1) C.pen. al RM pre-
văd câte o listă de circumstanţe atenuante/agravante, 
care se iau în vedere la stabilirea pedepsei în proces de 
individualizare, nu şi la stabilirea răspunderii penale3. 

Potrivit art.76 alin.(2) C.pen. al RM, „instanţa de 
judecată poate considera drept circumstanţe atenuante 
şi alte circumstanţe, neprevăzute la alin.(1)” – care, în 
principiu, au caracter de circumstanţe atenuante judi-
ciare3. Circumstanţele agravante însă, potrivit cadrului 
juridico-penal al Republicii Moldova, pot fi doar lega-
le, caracterul de cauze agravante judiciare fiind exclus. 

În aserţiunea autorului român Gh.Ivan, cauzele de 
modificare a pedepsei pot fi generale (care îşi exerci-
tă influenţa cu privire la toate infracţiunile şi sunt pre-
văzute în partea generală a Codului penal) şi speciale 
(prevăzute de partea specială a Codului penal)4. Nu 
suntem de acord cu opinia lansată de autorul citat, lu-
ând în considerație faptul că legislaţia penală în vigoa-
re a Republicii Moldova nu individualizează pedeapsa 
penală în baza unor circumstanţe (atenuante ori agra-
vante) prevăzute de partea specială a Codului penal, ci 
doar răspunderea penală. Astfel, conform art.76 alin.(3) 
C.pen. al RM, „la stabilirea pedepsei, instanţa de ju-
decată nu consideră drept atenuantă circumstanţa care 
este prevăzută de lege ca element constitutiv al infrac-
ţiunii” (subl. ne aparţine). În baza art.77 alin.(2) C.pen. 
al RM, „dacă circumstanţele menţionate la alin.(1) sunt 
prevăzute la articolele corespunzătoare din partea spe-
cială a prezentului cod în calitate de semne ale acestor 
componenţe de infracţiuni (subl. ne aparţine), ele nu pot 
fi concomitent considerate drept circumstanţe agravan-
te”3. Or, susţinem că un caracter general şi un caracter 
special îl au criteriile de diferenţiere şi individualizare 
a pedepsei penale. După cum subliniază autorii Ş. Da-
neş, V. Papadopol, criteriile sunt generale, dacă se iau 
în vedere, fără excepţie, la efectuarea oricărei operaţii 
de individualizare; iar ele au caracter special – când 
sunt incidente doar la stabilirea sau aplicarea pedepsei 
în unele cazuri particulare (de exemplu, în legătură cu 
sancţionarea participanţilor)2. De asemenea, este nece-
sar de precizat că efectele circumstanţelor atenuante şi 
agravante întotdeauna poartă un caracter special, fiind 
diferite de la situaţie la situaţie. Acest ultim lucru este 
reglementat inclusiv de art.78 C.pen. al RM.

În conformitate cu art.78 alin.(1) lit. c) C.pen. al 
RM, în cazul în care instanţa de judecată constată cir-
cumstanţe atenuante la săvârşirea infracţiunii excep-
ţional de grave, pedeapsa principală se schimbă după 

cum urmează: dacă pentru infracţiunea săvârşită se 
prevede detenţiune pe viaţă, aceasta se înlocuieşte cu 
închisoare de la 15 la 25 de ani3. 

C.pen. al RM face referire normativă la 18 infrac-
ţiuni excepţional de grave* (în variantă tipică ori cir-
cumstanţială). Aceste infracţiuni sunt repartizate în 
felul următor: 7 infracţiuni contra păcii şi securităţii 
omenirii, infracţiuni de război; 1 infracţiune contra 
vieţii şi sănătăţii persoanei; 2 infracţiuni privind viaţa 
sexuală; 1 infracţiune contra familiei şi minorilor; 6 in-
fracţiuni contra securităţii publice şi a ordinii publice; 
1 infracţiune contra autorităţilor publice şi a securită-
ţii de stat. 

Conform art.16 alin.(6) C.pen. al RM, infracţiunile 
excepţionale de grave se consideră infracţiunile săvâr-
şite cu intenţie pentru care legea penală prevede deten-
ţiune pe viaţă. Însă sancţiunea penală, în cazul infrac-
ţiunilor excepţional de grave (de altfel, ca şi în cazul 
tuturor celorlalte infracţiuni), nu are caracter absolut 
determinat, fapt pentru care, pe lângă pedeapsa detenţi-
unii pe viaţă, legislaţia penală în vigoare prevede, în ca-
litate de pedeapsă principală alternativă, închisoarea (în 
toate cazurile prevăzute de lege). Asemenea modalitate 
de prevedere a sancţiunilor penale în cazul infracţiuni-
lor, care fac referire la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, 
reiese şi din legislaţia penală a Federaţiei Ruse12. 

Spre deosebire de C.pen. al RM şi cel al Federaţiei 
Ruse, în noul C.pen. al României, sancţiunea normei 
poate prevedea, în mod unic, pedeapsa detenţiunii pe 
viaţă. De exemplu, art.438 al noului C.pen. al Români-
ei prevede la alin.(2) – „dacă faptele prevăzute în alin.
(1) sunt săvârşite în timp de război, pedeapsa este de-
tenţiunea pe viaţă”11.

Operând, în acest sens, cu dispoziţia art.78 alin.(1) 
lit. c) C.pen. al RM, în particular dacă pentru infracţiu-
nea săvârşită se prevede detenţiune pe viaţă, aceasta se 
înlocuieşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani3, se poate 
deduce că detenţiunea pe viaţă se înlocuieşte, în cazul 
prezenţei circumstanţelor atenuante, cu pedeapsa închi-
sorii pe un termen prestabilit. Însă, în fapt, invocând 
art.75 alin.(2) C.pen. al RM, „o pedeapsă mai aspră, 
din numărul celor alternative prevăzute pentru săvâr-
şirea infracţiunii, se stabileşte numai în cazul (subl. ne 
aparţine), în care o pedeapsă mai blândă, din numărul 
celor menţionate, nu va asigura atingerea scopului pe-
depsei”.

Mai mult ca atât, considerăm că legislaţia în vigoare 
utilizează, în mod eronat, sintagma „ … dacă pentru 
infracţiunea săvârşită se prevede (subl. ne aparţine) 
detenţiune pe viaţă … ”. Erorile constatate sunt legate 
de faptul că normele prin care se descriu infracţiunile 
excepţional de grave nu prevăd, în mod expres, posi-
bilitatea aplicării doar a detenţiunii pe viaţă. Din aces-
te considerente, s-ar putea deduce că în cazul tuturor 
infracţiunilor excepţional de grave, dacă se constată 
unele circumstanţe atenuante, pedeapsa detenţiunii pe 
viaţă se înlocuieşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani. 
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Să facem referire la un exemplu în acest sens: per-
soana C. a comis o infracţiune de omor cu premeditare 
(art.145 alin.(2) lit.a) C.pen. al RM). În cauza penală 
respectivă, au fost identificate mai multe circumstanţe 
atenuante şi lipsa unor oarecare circumstanţe agravan-
te, capabile să individualizeze pedeapsa penală în li-
mitele stricte ale diferenţierii acestei pedepse. Instanţa 
de judecată, în ipoteza instrumentării cauzei penale şi 
deciderii asupra pedepsei penale posibile de aplicat, se 
focusează spre următoarele limite ale pedepsei: închi-
soare de la 15 la 20 de ani sau închisoare de la 15 la 25 
de ani. Se constată o situaţie absurdă, mai cu seamă că 
art.70 alin.(2) C.pen. al RM face referire la următoarea 
reglementare: „închisoarea se stabileşte pe un termen 
de la 3 luni la 20 de ani”.

Autorii Ş.Daneş şi V.Papadopol, făcând referire la 
legislaţia penală a României, subliniază că, „potrivit 
art.77 C.pen. al României, când pentru infracţiunea 
săvârşită legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă, 
dacă există circumstanţe atenuante, se aplică pedeapsa 
închisorii de la 10 la 25 de ani. Înlocuirea are caracter 
obligatoriu (ca pedeapsă unică9), neputându-se conce-
pe nici o excepţie2. Dacă pentru infracţiunea săvârşită 
pedeapsa detenţiunii pe viaţă este prevăzută alternativ 
cu pedeapsa închisorii, dispoziţiile art.77 C.pen. al Ro-
mâniei devin incidente numai în cazul în care instanţa, 
ţinând seama de dispoziţiile art.72 C.pen. al României, 
s-a fixat asupra pedepsei detenţiunii pe viaţă (în opi-
nia noastră, acest lucru ar fi cu neputinţă de prevăzut). 
Când însă instanţa a optat pentru pedeapsa închisorii 
… circumstanţele atenuante, dacă există, vor produce 
efectele arătate în art.76 C.pen. al României, care se vor 
răsfrânge nemijlocit asupra pedepsei cu închisoarea, 
fără ca minimul şi maximul arătate în art.77 C.pen. al 
României să intre în discuţie”2. Sunt imposibile aceste 
modalităţi de individualizare a pedepsei penale în con-
formitate cu legislaţia penală a Republicii Moldova.

În interpretarea teoretică a conţinutului textului de 
lege enunţat în art.78 alin.(1) lit.c) C.pen. al RM, sta-
bilim că legiuitorul, după cum menţionează V. Dongo-
roz, I. Fodor, S. Kahane ș.a., consecvent principiului că 
existenţa circumstanţelor atenuante trebuie să produ-
că efecte în toate cazurile10, a prevăzut obligativitatea 
înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă prin pedeapsa 
închisorii, ori de câte ori se constată, în favoarea infrac-
torului, circumstanţe atenuante10.

Conform art.76 alin.(2) C.pen. al României, intrat în 
vigoare la 1 februarie 2014, „dacă pedeapsa prevăzută 
de lege este detenţiunea pe viaţă, în cazul reţinerii cir-
cumstanţelor atenuante se aplică pedeapsa închisorii de 
la 10 la 20 de ani”11.

În baza art.62 alin.(1) C.pen. al Federaţiei Ruse – în 
cazul stabilirii circumstanţelor atenuante prevăzute de 
lit. „и” şi (sau) „k” ale art.61 alin.(1) al C.pen. al Fede-
raţiei Ruse (autodenunţ, favorizarea activă a descope-
ririi şi cercetării infracţiunii, descoperirea şi urmări-
rea altor infractori, căutarea averii obţinute în urma 

infracţiunii; acordarea de ajutor medical ori alt ajutor 
părţii vătămate nemijlocit după comiterea infracţiunii, 
recuperarea benevolă a daunei materiale şi morale ca-
uzate drept urmare a comiterii infracţiunii, alte acţiuni 
orientate spre repararea daunei cauzate părţii vătăma-
te) şi lipsei circumstanţelor agravante, termenul şi tipul 
pedepsei nu pot depăşi două treimi din termenul maxim 
al celei mai aspre pedepse prevăzute de articolul co-
respunzător al părţii speciale a Codului penal. Operând 
cu art.62 alin.(3) C.pen. al Federaţiei Ruse, dispoziţia 
art.62 alin.(1) C.pen. al Federaţiei Ruse nu se aplică, 
dacă articolul corespunzător al părţii speciale a Codu-
lui penal prevede detenţiunea pe viaţă ori pedeapsa ca-
pitală. În acest caz, pedeapsa se stabileşte în limitele 
sancţiunii articolului corespunzător al părţii speciale a 
Codului penal12. 

În baza celor consemnate reiese că, potrivit C.pen. al 
Federaţiei Ruse, dacă se constată pedeapsa detenţiunii 
pe viaţă – ca pedeapsă inclusă în conţinutul sancţiunii 
prevăzute de articolul corespunzător din partea specială 
a Codului penal, atunci efecte anume ale circumstanţe-
lor atenuante nu se identifică.

Noul C.pen. a României, în viziunea noastră, nu a 
soluţionat întreaga gamă de probleme legate de efec-
tele circumstanţelor atenuante asupra procesului de in-
dividualizare a pedepsei penale. De exemplu, aplicarea 
efectelor circumstanţelor atenuante în cazul infracţiunii 
de tortură, prevăzută de art.282 alin.(3) noul C.pen. al 
României, va determina posibilitatea identificării pe-
depsei închisorii în limitele de la 10 la 16 ani şi 4 luni 
(tortura ce a avut ca urmare moartea victimei se pe-
depseşte cu închisoarea de la 15 la 25 de ani şi inter-
zicerea exercitării unor drepturi). Or, în conformitate 
cu art.76 alin.(1) noul C.pen. al României, „în cazul în 
care există circumstanţe atenuante, limitele speciale ale 
pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvâr-
şită se reduc cu o treime”11. În acelaşi sens, comiterea 
infracţiunii de genocid în timp de război (art.438 alin.
(2) noul C.pen. al României – dacă faptele prevăzute 
în alin.(1) sunt săvârşite în timp de război, pedeapsa 
este detenţiunea pe viaţă), în prezenţa unor circumstan-
ţe atenuante, va determina posibilitatea aplicării unei 
pedepse sub forma închisorii în limitele de la 10 la 20 
de ani. În cursul analizelor desfăşurate, stabilim o inco-
erenţă aplicativă în cazul săvârşirii unor infracţiuni care 
prevăd pedeapsa închisorii şi a celor care pun accent 
pe detenţiunea pe viaţă – ca pedeapsă penală, potrivit 
noului C.pen. al României.

Apelând strict la cadrul normativ al efectelor cir-
cumstanţelor atenuante asupra pedepsei detenţiunii pe 
viaţă în baza C.pen. al RM, în limitele unor interpretări 
sistematice, identificăm faptul că dispoziţia art.78 alin.
(1) lit.c) C.pen. al RM nu va fi pusă în acţiune în cazul 
comiterii infracţiunii de către minori ori femei, precum 
şi în cazul infracţiunilor neconsumate. În baza art.71 
alin.(3) C.pen. al RM, „detenţiunea pe viaţă nu poate fi 
aplicată femeilor şi minorilor”, iar conform art.81 alin.
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(4) C.pen. al RM, „pentru pregătirea de infracţiune şi 
tentativa de infracţiune detenţiunea pe viaţă nu se apli-
că”3. 

În sensul descris anterior, considerăm necesară ex-
cluderea posibilităţii individualizării pedepsei penale 
în baza circumstanţelor atenuante în cazul infracţiu-
nilor excepţional de grave. Or, multitudinea de situaţii 
aplicative, reieşite din conţinutul cadrului normativ, în 
materie penală nu va putea crea acel „fond ideal” al 
aplicării sistematice a legislaţiei penale în vigoare. 

Astfel, după cum subliniază V.Dongoroz, I.Fodor, 
S.Kahane ș.a., în cazul comiterii infracţiunii, a cărei 
sancţiune pune accent pe pedeapsa detenţiunii pe via-
ţă alternativ celei de închisoare, deducem următoarele: 
se înţelege că în aceste cazuri instanţa nu va recurge 
la dispoziţia din art.77 C.pen. al României pentru a 
aplica, în locul pedepsei cu detenţiunea pe viaţă, închi-
soarea, ci va aplica pedeapsa alternativă a închisorii, 
prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită10. 

Toate cele nuanţate fac necesară concluzia precum 
că art.78 alin.(1) lit.c) C.pen. RM urmează a fi exclus 
din conţinutul normativului penal, creând mai multe 
controverse şi incertitudini, a căror soluţionare nu poa-
te fi admisă decât prin excluderea textului de lege.

Concluzii
1. Legislaţia penală în vigoare a Republicii Moldo-

va nu individualizează pedeapsa penală în baza unor 
circumstanţe (atenuante ori agravante) prevăzute de 
partea specială a Codului penal, ci doar răspunderea 
penală.

2. Considerăm că un caracter general şi un caracter 
special îl au criteriile de diferenţiere şi individualizare 
a pedepsei penale.

3. Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante 
întotdeauna poartă un caracter special, fiind diferite de 
la situaţie la situaţie.

4. C.pen. al RM face referire normativă la 18 in-
fracţiuni excepţional de grave (în variantă tipică ori 
circumstanţială).

5. Legislaţia în vigoare utilizează, în mod eronat, 
sintagma „… dacă pentru infracţiunea săvârşită se 
prevede detenţiune pe viaţă … ”.

6. Noul C.pen. a României nu a soluţionat întreaga 
gamă de probleme legate de efectele circumstanţelor 
atenuante asupra procesului de individualizare a pedep-
sei penale.

7. Se consideră necesară excluderea posibilităţii in-
dividualizării pedepsei penale în baza circumstanţelor 
atenuante în cazul infracţiunilor excepţional de grave.

Recenzent:
Viorel  BERLIBA,

doctor în drept, conferenţiar universitar 
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cita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani sau detenţiune 
pe viaţă); art.278 alin.(4) – Actul terorist (închisoare de la 16 la 20 
de ani sau detenţiune pe viaţă); art.2781 alin.(5) – Livrarea, plasa-
rea, punerea în funcţiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori 
a altui dispozitiv cu efect letal (închisoare de la 16 la 20 de ani sau 
detenţiune pe viaţă); art.284 alin.(2) – Crearea sau conducerea unei 
organizaţii criminale (închisoare de la 15 la 20 de ani sau detenţiune 
pe viaţă); art.2891 alin.(3) – Infracţiuni contra securităţii aeronauti-
ce şi contra securităţii aeroporturilor (închisoare de la 15 la 20 de 
ani sau detenţiune pe viaţă); art.2892 alin.(3) – Infracţiuni contra 
securităţii transportului naval (închisoare de la 15 la 20 de ani sau 
detenţiune pe viaţă); art.2893 alin.(3) – Infracţiuni contra securităţii 
platformelor fixe (închisoare de la 15 la 20 de ani sau detenţiune pe 
viaţă); art.342 – Atentarea la viaţa Preşedintelui Republicii Moldo-
va, a Preşedintelui Parlamentului sau a Prim-ministrului (închisoare 
de la 12 la 20 de ani sau detenţiune pe viaţă).
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În anul 2006, au apărut ultimele reglementări 
în domeniul dreptului vamal stipulate în Legea 

nr.86/2006 prin care s-a adoptat Codul vamal actual, 
treisprezece (I-XIII) titluri, structurate în 288 artico-
le. Prin HG nr. 707/2006 s-a aprobat Regulamentul de 
aplicare a Codului vamal al României, iar prin OUG 
nr. 10/2004 a fost adoptat statutul personalului vamal.

Noul Cod vamal al României, adoptat prin Legea nr. 
86/2006, este de fapt o revizuire a Legii nr.141/1997 şi 
aducerea acesteia în conformitate cu cerinţele Uniunii 
Europene. S-au modificat mai multe articole pentru ca 
legea să corepundă cerinţelor actuale. 

Legea nr. 86/2006 asigură aplicarea Regulamentu-
lui Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Co-
dului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, pu-
blicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, 
nr.302/1992. Această lege a fost adoptată în vederea 
aderării la Uniunea Europeană3. Articolul 285 preci-
zează că „Autoritatea Naţională a Vămilor este desem-
nată ca autoritate competentă să aplice pentru Româ-
nia, la data aderării la Uniunea Europeană, prevederile 
Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor 
de către serviciile vamale, încheiată la 26 iulie 1995, în 
temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europea-
nă – JO C 316, 27 noiembrie 1995, p. 34 – şi ale Con-
venţiei cu privire la asistenţa reciprocă şi cooperarea 
între administraţiile vamale, încheiată la 18 decembrie 
1997, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană – JO C 24, 23 ianuarie 1998, p. 2.

Infracțiunile vamale, în sens general, se referă la 

acele infracțiuni ce constau în trecerea peste frontieră 
a bunurilor prin alte locuri decât cele stabilite pentru 
controlul vamal, fără autorizaţie a armelor, muniţiilor, 
materialelor explozive sau radioactive, a produselor şi 
substanţelor stupefiante şi psihotrope, precursorilor şi 
substanţelor chimice esenţiale, produselor şi substan-
ţelor toxice ori, în zonele libere, de bunuri al căror im-
port este prohibit pe teritoriul României cu documente 
vamale de transport sau comerciale nereale sau falsifi-
cate”1.

Conţinutul infracţiunilor din domeniul vamal este 
echivalent cu trecerea peste frontiera de stat vamală 
a bunurilor prin scoaterea acestora de sub puterea de 
dispoziţie a autorităţilor vamale, în circumstanţe pre-
cis şi limitativ determinate de lege. Conform normelor 
în vigoare din domeniul vamal, regimul juridic vamal 
cuprinde totalitatea normelor prevăzute în legislaţia in-
ternă ce se aplică în cadrul procedurii de vămuire, în 
funcţie de scopul operaţiunii comerciale şi de destina-
ţia mărfii, elaborate şi aplicate de autoritaţile publice, 
potrivit competenţelor lor, în conformitate cu normele 
dreptului internaţional, ale tratatelor, acordurilor, con-
venţiilor şi protocoalelor încheiate de statul român cu 
alte state.

Regimul juridic vamal include, de asemenea, nor-
mele prevăzute în legislaţia internă referitoare la des-
făşurarea diverselor activităţi pe teritoriul vamal al 
României. Infracţiunile prevăzute de Codul vamal au, 
înainte de toate, un obiect juridic principal comun, vi-
zând relaţiile sociale care se formează şi se dezvoltă 
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în activitatea de punere în aplicare, în mod uniform şi 
nediscriminatoriu, a regimului vamal al României, cu 
privire la toate bunurile introduse sau scoase din ţară 
de către o persoană fizică sau juridică. Sistemul de va-
lori sociale, format în jurul respectării regimului vamal, 
constituie un interes social major, o realitate care, în 
aprecierea noastră, dă expresie în ultimă analiză, deşi 
pot exista şi alte opinii, suveranităţii naţionale, concept 
care este invocat ca regulă, atunci când statul, în baza 
unui interes îşi impune voinţa.

În ipoteza modalităţii agravate, în care se pot săvâr-
şi infracţiunile vamale, apreciem că se poate vorbi şi 
despre un obiect juridic secundar, comun sau adiacent, 
care gravitează şi este de natură a-l completa pe cel 
principal, ce are în vedere relaţiile sociale de încredere 
şi siguranţă ce caracterizează buna desfăşurare a acti-
vităţilor economice şi sociale într-un stat de drept, la 
adăpost de acţiunea conjugată a unor infractori consti-
tuiţi în bandă sau/şi înarmaţi. Este normal ca această 
conduită ilicită să fie considerată mai gravă, atrăgând 
şi o pedeapsă mai mare, deoarece avem de-a face cu o 
desconsiderare importantă a ordinii sociale, infractorii 
organizându-se şi înarmându-se pentru a putea să ducă 
la bun sfârşit activitatea iniţiată de ei, iar, la nevoie, 
chiar să riposteze, în mod eficient, forţelor care ar în-
cerca să le zădărnicească acţiunile. Ei ştiu, încă înainte 
de a începe activitatea infracţională, că se vor înfrunta 
cu funcţionari care sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii 
de stat şi, în loc ca acest aspect să-i descurajeze, din 
contra, îi determină să se pregătească într-o concepţie 
comună, să-şi procure mijloace, să-şi repartizeze sar-
cini etc., totul pentru a fi în măsură să înfrângă ordinea 
socială şi pe cei care o apără. 

Este necesar a sublinia că obiectul juridic secundar 
comun este legat intim de cel principal el neputând să 
existe independent de acesta, nu avem de a face cu in-
fractori înarmaţi sau/şi organizaţi în oarecare bandă, ci 
aceste două circumstanţieri sunt în legătură directă cu 
săvârşirea infracţiunilor vamale. Pe lângă un obiect ju-
ridic comun, infracţiunile prevăzute de Codul vamal au 
şi un obiect juridic special, distinct în funcţie de scopul 
urmărit de legiuitor, ce va fi analizat în cadrul capitole-
lor destinate fiecărei infracţiuni în parte. 

Conform art.270 din Codul vamal al României „In-
troducerea sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, 
a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele 
stabilite pentru control vamal constituie infracţiunea de 
contrabandă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 
ani şi interzicerea unor drepturi”1.

Infracţiunea de contrabandă calificată este enunţată 
în art.271 conform căruia „Introducerea sau scoaterea 
din ţară, fără drept, de arme, muniţii, materiale explo-
zibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte 
substanţe radioactive, substanţe toxice, deşeuri, rezi-
duuri ori materiale chimice periculoase, constituie in-
fracţiunea de contrabandă calificată şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, 
dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare”1.

Folosirea la autoritatea vamală a documentelor va-
male, de transport sau comerciale, care se referă la alte 
mărfuri sau bunuri ori la alte cantităţi de mărfuri sau 
bunuri decât cele prezentate în vamă, constituie infrac-

ţiunea de folosire de acte nereale şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. 
Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor va-
male, de transport sau comerciale falsificate constituie 
infracţiunea de folosire de acte falsificate şi se pedep-
seşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor 
drepturi.

Faptele prezentate supra, săvârşite de una sau mai 
multe persoane înarmate ori de două sau mai multe 
persoane împreună, se pedepsesc cu închisoare de la 
5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. Tentativa se 
pedepseşte.

Dacă faptele prevăzute la art. 270-274 sunt săvârşite 
de angajaţi sau reprezentanţi ai unor persoane juridice 
care au ca obiect de activitate operaţiuni de import-ex-
port ori în folosul acestor persoane juridice, se poate 
aplica şi interzicerea unor drepturi, potrivit art. 64 lit. c) 
din Codul penal. Când mărfurile sau alte bunuri care au 
făcut obiectul infracţiunii nu se găsesc, infractorul este 
obligat la plata echivalentului lor în lei.

Contravenţiile vamale săvârşite în incintele vamale 
şi în locurile unde se desfăşoară operaţiuni sub suprave-
ghere vamală se constată şi se sancţionează de persoa-
nele împuternicite de către autoritatea vamală. În cazul 
în care contravenţiile vamale sunt constatate de orga-
nele de poliţie sau de alte organe cu atribuţii de control, 
în alte locuri decât cele prevăzute anterior, acestea au 
obligaţia de a prezenta de îndată actele constatatoare la 
autoritatea vamală cea mai apropiată împreună cu măr-
furile care fac obiectul contravenţiei. După verificarea 
încadrării faptei în reglementările vamale, autoritatea 
vamală aplică amenda şi dispune, după caz, reţinerea 
bunurilor în vederea confiscării. Sancţiunile contraven-
ţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice.

Dispoziţiile art.279 şi 280 Cod vamal referitoare la 
contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al con-
travenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ul-
terioare, cu excepţia art. 28 alin. (1) şi (3) şi art. 29. 

Hotărârea Guvernului nr.707 din 7 iunie 2006 pen-
tru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului 
vamal al României, cu modificările şi completările ul-
terioare, partea VI, capitolul X, prevede în materie de 
contravenţie următoarele articole5:

Art. 651. Constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 500 lei la 1500 lei următoarele fapte:

f) nerespectarea de către orice persoană a obligaţiei 
de a face accesibile controlului vamal locurile indicate 
de autoritatea vamală;

l) depunerea declaraţiei vamale conţinând date in-
complete sau inexacte, în cazul în care această faptă nu 
influenţează stabilirea drepturilor de import şi a altor 
drepturi legal datorate, reprezentând impozite şi taxe 
ce se stabilesc la punerea în liberă circulaţie a mărfu-
rilor, dar produce efecte asupra aplicarii măsurilor de 
politică comercială ori a altor dispoziţii stabilite prin 
reglementări speciale.

Art. 652. Constituie contravenţie şi se sancţionea-
ză cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei următoarele 
fapte:

a) neîndeplinirea de către conducătorul mijlocului 
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de transport a obligaţiei de a opri la semnalul formal 
specific al personalului vamal abilitat;

c) neprezentarea documentelor de orice natură şi 
pe orice fel de suport, solicitate în cadrul controlului 
vamal, precum şi nerespectarea termenului stabilit de 
autoritatea vamală, pentru prezentarea documentelor;

d) neîndeplinirea de către persoanele fizice care trec 
frontiera a obligaţiei de a declara şi de a prezenta în 
vederea controlului vamal bunurile pentru care este 
prevăzută această obligativitate;

e) furnizarea de către un solicitant a unor informaţii 
eronate sau incomplete în baza cărora a fost adoptată de 
către autoritatea vamală o decizie favorabilă acestuia;

g) transferarea drepturilor şi obligaţiilor titularului 
unui regim vamal economic unor alte persoane care nu 
îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a beneficia de 
regimul în cauză;

k) neîndeplinirea de către titularul regimului de 
punere în liberă circulaţie a mărfurilor destinate unei 
anumite utilizări, a obligaţiei de a înştiinţa autoritatea 
vamală despre schimbarea utilizării acestora;

l) prezentarea de către un solicitant a unor docu-
mente conţinând date inexacte sau eronate, în vederea 
obţinerii unei autorizaţii sau a unui certificat de origine 
eliberat de către autoritatea vamală;

m) neîndeplinirea de către titularul regimului va-
mal de tranzit sau a regimurilor vamale economice a 
termenelor, condiţiilor şi obligaţiilor prevăzute pentru 
derularea şi încheierea acestor regimuri.

Art. 653 (1). Constituie contravenţie şi se sancţio-
nează cu amendă de la 3.000 la 8.000 lei:

a) sustragerea de la controlul vamal a oricăror bu-
nuri sau mărfuri care ar trebui plasate sub un regim va-
mal. În acest caz, bunurile se confiscă;

c) înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în 
tranzit vamal; mărfurile înstrăinate se confiscă;

d) depunerea declaraţiei vamale şi a dovezii de ori-
gine, conţinând date eronate privind originea mărfuri-
lor;

e) depunerea declaraţiei vamale şi a documentelor 
însoţitoare conţinând date incomplete sau eronate pri-
vind valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor;

f) depunerea declaraţiei vamale şi a documentelor 
însoţitoare conţinând date eronate privind cantitatea 
mărfurilor dacă fapta nu constituie infracţiune prevă-
zută de Codul vamal. În cazul în care prin aceasta fapta 
este influenţată, stabilirea drepturilor de import şi alte 
drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe 
care se încasează de către autoritatea vamală la punerea 
în liberă circulaţie a mărfurilor, mărfurile constatate în 
plus faţă de cele înscrise în declaraţia vamală se con-
fiscă;

h) depunerea declaraţiei vamale şi a documentelor 
însoţitoare conţinând date eronate privind felul mărfu-
rilor. În cazul în care prin aceasta fapta este influenţată 
stabilirea drepturilor de import şi alte drepturi legal da-
torate reprezentând impozite şi taxe care se încasează 
de către autoritatea vamală la punerea în liberă circula-
ţie a mărfurilor, mărfurile constatate în plus faţă de fe-
lul celor înscrise în declaraţia vamală se confiscă. Prin 
felul mărfurilor se înţelege varietatea, tipul sau acele 
caracteristici definitorii.

(2) În cazul în care contravenţia prevăzută la alin.
(1) lit. a) are ca obiect produse accizabile, contravenţia 
se sancţioneazã cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 
lei, confiscarea bunurilor sustrase de la controlul vamal 
şi reţinerea mijlocului de transport folosit la săvârşirea 
contravenţiei până la plata amenzii.

Art. 653. Dacă la săvârşirea contravenţiilor prevă-
zute la art. 651-653 sunt folosite mijloace de transport 
modificate în scopul disimulării mărfurilor sau bunuri-
lor, autoritatea vamală dispune, pe lângă celelalte sanc-
ţiuni contravenţionale prevăzute, şi confiscarea mijloa-
celor de transport astfel modificate.

Art. 654. În cazul contravenţiilor prevăzute la 
art.653 lit. a)-c), atunci când mărfurile nu mai pot fi 
identificate, contravenientul este obligat la plata unei 
sume egală cu valoarea în vamă a acestora, la care se 
adaugă drepturile de import şi alte drepturi legal dato-
rate reprezentând impozite şi taxe ce se stabilesc la pu-
nerea în liberă circulaţie a mărfurilor. Această măsură 
are acelaşi efect juridic ca şi confiscarea mărfurilor în 
ceea ce priveşte stingerea datoriei vamale.

Art. 655. Faptele prevăzute la art.651-653 constituie 
contravenţii dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii 
încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune.

Art. 656. Contravenţiile vamale se constată prin 
procese verbale de contravenţie încheiate de personalul 
vamal care are atribuţii în acest sens.

Art. 657. Contravenţiilor prevăzute în acest capitol 
le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernu-
lui nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţii-
lor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Contravenienţii pot să conteste procesul-verbal de 
contravenţie potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernu-
lui nr.2/2001 aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ul-
terioare.

Constituie infracţiune, aşa cum reiese din prevede-
rile Codului vamal al României, respectiv din titlul XII 
– Sancţiuni, secţiunea 1 – Infracţiuni, infracţiunea 
de contrabandă, care reprezintă o faptă caracterizată 
prin introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice 
mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri de-
cât cele stabilite pentru control vamal şi se manifestă 
sub formă calificată în momentul în care infracţiunea 
respectivă se realizează prin introducerea în sau scoa-
terea din ţară, fără drept, de arme, muniţii, materiale 
explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau 
alte substanţe radioactive, substanţe toxice, deşeuri, 
reziduuri ori materiale chimice periculoase. Totodată, 
art.272 din Codul vamal stipulează că reprezintă infrac-
ţiune şi folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor 
vamale de transport sau comerciale care se referă la alte 
mărfuri sau bunuri ori la alte cantităţi de mărfuri sau 
bunuri decât cele prezentate în vamă sau folosirea, la 
autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport 
sau comerciale falsificate.

Art. 270 defineşte infracţiunea de contrabandă în 
forma simplă ca fiind „introducerea în sau scoaterea 
din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfuri-
lor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control 
vamal”. Contrabanda calificată constă în introducerea 
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în sau scoaterea din ţară, fără drept, de arme, muniţii, 
materiale explozibile, droguri, precursori, materiale 
nucleare sau alte substanţe radioactive, substanţe to-
xice, deşeuri, reziduuri ori materiale chimice pericu-
loase constituie infracţiunea de contrabandă calificată 
(art.271). Acestea sunt cele două forme ale contraban-
dei, considerate ca atare prin lege, în fapt nu sunt decât 
modalităţi de săvârşire a infracţiunii de contrabandă1. 

Definiţia contrabandei prevazută de actualul Cod 
vamal este diferită de cea prevăzută de Legea de la 
1874 şi continuată de celelalte acte normative, inclu-
siv de Legea nr. 6/1961 şi de Codul vamal de la 1978. 
Esenţa definiţiilor din legile anterioare avea în vedere 
introducerea sau scoaterea din ţară (adică importul sau 
exportul) prin încălcarea normelor vamale, în scopul de 
a nu se plăti taxele datorate fiscului, de a eluda prohibi-
ţiile, ori de a evita o formalitate, pur şi simplu în scopul 
sustragerii de la vămuire sau de la regimul vamal. 

Incriminarea infracţiunii de contrabandă este un 
„imperativ absolut” pentru asigurarea ordinii în dome-
niul raporturilor juridice vamale, aşadar, pentru prote-
jarea regimului juridic vamal. Desfăşurarea normală a 
raporturilor juridice vamale condiţionează realizarea 
unor interese ale statului, cum ar fi protecţia finanţelor 
publice, siguranţa operaţiunilor comerciale, desfăşura-
rea normală a unor procese economice. Orice activitate 
economică efectuată într-un cadru legal devine inefici-
entă în condiţii de concurenţă cu o alta situată în afara 
prescripţiilor legii. Într-un final, activitatea economică 
legală poate fi sufocată de cea subterană. Pentru a limi-
ta cât mai mult producerea unor asemenea fenomene, 
statul intervine cu măsuri care, de cele mai multe ori, 
urmăresc un scop reparatoriu (amenzi, confiscări). Sunt 
situaţii însă când încălcările reglementărilor legale, da-
torită gravităţii lor, nu pot fi stăvilite doar prin sancţi-
uni civile, fiind necesare măsuri represive cu caracter 
penal. Acestea se înfăptuiesc prin incriminarea contra-
bandei şi a celorlalte infracţiuni vamale.

Având în vedere că în esenţa sa contrabanda este 
o acţiune ilicită de eludare a taxelor vamale, se poate 
aprecia că incriminarea infracţiunii a avut drept cauză 
principală asigurarea încasării acestui impozit. De la 
începuturi, taxele vamale au oscilat între a avea un rol 
economic sau unul fiscal. În vremuri normale, taxele 
asupra mărfurilor importate sau exportate au avut tot-
deauna un rol protecţionist pentru economia naţională. 
În timpuri de criză, de dificultăţi financiare, obiectivul 
fiscal a prevalat în raport cu cel economic. Tocmai în 
asemenea împrejurări, când fiscalismul devine excesiv, 
frauda se dezvoltă vertiginos. Prima reacţie a statului 
este aceea de a înăspri sancţiunile şi de a spori exigenţa 
controlului, dar practica demonstrează că frauda nu dis-
pare şi nici măcar nu se diminuează. Rezultă de aici că 
mijloacele de combatere trebuie căutate în altă parte.

Orice incriminare a unei acţiuni sau inacţiuni are în 
vedere protecţia unei valori sociale. Caracteristica de 
bază a faptei incriminate ca infracţiune este periculozi-
tatea ei socială. O faptă prezintă pericol social numai în 
raport cu ceva exterior, mai exact, în raport cu o relaţie 
socială, cu o anumită valoare socială care poate fi, prin-
tre altele, un drept al unei persoane fizice sau juridice. 
Pe scurt, o faptă este periculoasă în raport cu un obiect. 

De altfel, orice infracţiune constituie într-o formă sau 
alta un pericol, o ameninţare sau o atingere a unei rela-
ţii sociale care priveşte o valoare socială ocrotită prin 
norme de drept. În cazul infracţiunii de contrabandă, 
valoarea socială apărată prin normele de incriminare 
este reprezentată de regimul juridic vamal.

Prin „obiect al infracţiunii” se înţelege valoarea 
socială şi relaţiile sociale create în jurul acestei valori, 
care sunt periclitate ori vătămate prin fapta infracţio-
nală. Orice infracţiune este îndreptată împotriva unui 
obiect direct şi nemijlocit care poate fi un bun sau o 
valoare. Cu privire la acel bun sau acea valoare, există 
relaţii sociale pentru a căror stabilitate şi normală desfă-
şurare se instituie o protecţie prin intermediul normelor 
de drept penal. Aceste relaţii sociale a căror formare, 
desfăşurare şi dezvoltare este legată de ocrotirea juri-
dică a unor importante valori sociale formează obiectul 
juridic al infracţiunii.

În cazul contrabandei, obiectul juridic al infracţiunii 
îl constituie, desigur, regimul vamal ca valoare socia-
lă majoră şi relaţiile sociale ce apar şi se desfăşoară în 
raport cu acesta. În orice stat şi în orice timp, regimul 
juridic vamal este o expresie a suveranităţii. În virtutea 
acestui atribut sunt emise reglementări, prescripţii refe-
ritoare la controlul vamal, vămuirea mărfurilor, aplica-
rea tarifului vamal şi se instituie prohibiţii. Prin urma-
re, protecţia acestei valori sociale prezintă o importanţă 
deosebită pentru economia de piaţă, pentru drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale persoanelor.

Infracţiunea de contrabandă lezează în principal re-
laţiile sociale referitoare la operaţiunile vamale, forma-
lităţile specifice şi drepturile statului în legătură cu im-
portul sau exportul de mărfuri. Datorită ariei întinse a 
acestor relaţii, s-au emis păreri potrivit cărora obiectul 
juridic al contrabandei ar fi unul complex. Complexita-
tea lui ar fi determinată într-un prim-plan, de fasciculul 
relaţiilor sociale de natură economică ce apar în proce-
sul creării şi realizării în formă bănească a resurselor 
necesare statului. Într-un alt plan ar fi situate relaţiile 
sociale referitoare la sănătatea publică, periclitate prin 
deţinerea, circulaţia, traficarea produselor şi substanţe-
lor stupefiante şi psihotrope, precum şi a celor toxice. În 
fine, într-un al treilea rând, se situează relaţiile sociale 
care vizează ordinea publică, siguranţa socială, viaţa şi 
integritatea fizică a persoanelor, relaţii puse în pericol 
prin încălcarea normelor ce alcătuiesc regimul armelor, 
muniţiilor, materiilor explozive şi radioactive8.

În legătură cu aceste opinii, se impun unele obser-
vaţii. Obiectul juridic complex este, în general, specific 
infracţiunilor complexe, fiind format dintr-un obiect ju-
ridic principal (relaţia socială căreia i se aduce atingere 
în principal) şi dintr-un obiect juridic adiacent, secun-
dar (relaţia socială căreia i se aduce atingere în subsi-
diar). Potrivit art. 41 alin. ultim. C. pen., infracţiunea 
este complexă când în conţinutul său intră, ca element 
sau ca circumstanţă agravantă, o acţiune sau inacţiune 
care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de le-
gea penală. Infracţiunea de contrabandă, aşa cum este 
incriminată în art.171 din Legea nr. 86/2006, nu înde-
plineşte niciuna din condiţiile stabilite de lege pentru a 
fi considerată complexă. Totuşi, atât prin contrabanda 
simplă, cât şi prin cea calificată se pot aduce atingeri 
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şi altor relaţii sociale decât cele referitoare la regimul 
juridic vamal. Altfel spus, ambele forme ale infracţiunii 
pot avea şi câte un obiect juridic secundar sau adiacent, 
ceea ce nu este însă obligatoriu. 

Infracţiunea de contrabandă calificată, prevazută 
în Legea nr.86/2006, are ca obiect adiacent relaţiile 
sociale privind regimul armelor, muniţiilor, materiilor 
explozive sau radioactive, al produselor şi substanţelor 
toxice sau stupefiante. Ca şi formă simplă, contraban-
da calificată nu este o infracţiune complexă, deşi are 
un obiect juridic adiacent, din motivele arătate anteri-
or. Dacă persoanele care au trecut peste frontieră, fără 
autorizaţie, arme, muniţii, materii explozive sau radio-
active, produse şi substanţe stupefiante şi psihotrope, 
produse şi substante toxice, nu au avut dreptul de a le 
deţine, se fac vinovate şi de săvârşirea infracţiunilor 
privind încălcarea regimului armelor sau materiilor 
respective. Este vorba de infracţiuni ca: nerespectarea 
regimului armelor şi muniţiilor (art.279 C. pen.), ne-
respectarea regimului materialelor nucleare sau al al-
tor materii radioactive (art.279 C. pen.), nerespectarea 
regimului materiilor explozive (art.280 C. pen.) etc. 
Săvârşirea acestor infracţiuni începe anterior săvârşirii 
contrabandei, se prelungeşte, suprapunându-se săvârşi-
rii contrabandei, şi se epuizează odată cu aceasta. Mai 
exact, este vorba de unele infracţiuni continue a căror 
săvârşire are o durată mai mare în chip natural şi de al-
tele care se comit instantaneu. Desigur că ele se află în 
concurs real sau concurs prin mai multe acţiuni.

Contrabanda şi contrabanda calificată, în variantele 
prevazute în Legea nr.86/2006 săvârşite de una sau mai 
multe persoane înarmate ori de persoane constituite în 
grup, au ca obiect juridic adiacent relaţii sociale privind 
regimul armelor precum şi relaţii sociale ce interesează 
ordinea publică, viaţa şi integritatea fizică a persoanei. 
Este evident pericolul social al contrabandei săvârşite 
de una sau mai multe persoane înarmate ori de persoa-
ne constituite în grup. Şi în cazul acestor variante poate 
apărea un concurs de infracţiuni când persoanele înar-
mate nu au dreptul să poarte arme.

La infracţiunea de contrabandă se poate lua în dis-
cuţie şi existenţa obiectului direct nemijlocit, materi-
al sau fizic reprezentat de lucrurile care încorporează 
valorile sociale ocrotite de norma de incriminare. În 
literatura de specialitate, s-a exprimat opinia conform 
căreia infracţiunea, fapta socialmente periculoasă, se 
îndreaptă împotriva valorilor sociale ocrotite penal, şi 
nu împotriva aspectului material al obiectului infrac-
ţiunii. Totuşi s-a admis că fapta incriminată de legea 
penală se îndreaptă nemijlocit asupra unor lucruri, iar 
efectele se răsfrâng asupra relaţiilor sociale pe care le 
ocroteşte norma juridică penală.

Nu toate infracţiunile au un obiect material, ci nu-
mai acelea la care valoarea socială are o expresie ma-
terială, ele numindu-se chiar infracţiuni materiale, de 
rezultat. Alte infracţiuni care nu au un obiect material 
sunt formale sau de pericol, de punere în primejdie. Din 
acest punct de vedere, contrabanda poate fi considerată 
o infracţiune de rezultat dar şi de pericol. Este de rezul-
tat – atunci când produce pagube bugetului de stat, şi de 
pericol – când provoacă dezechilibre economice prin 
excluderea concurenţei legale, esenţa economiei de 

piaţă, sau când sunt încălcate prohibiţii, ori când sunt 
periclitate ordinea şi siguranţa publică9. 

Din această perspectivă, obiectul material al infrac-
ţiunii de contrabandă îl constituie bunul sustras contro-
lului vamal şi taxării sale (mărfuri, indiferent de felul şi 
natura acestora) ori bunul interzis trecerii frontierei fără 
autorizaţie (arme, muniţii, stupefiante, materiale toxi-
ce, etc). În varianta incriminată de Legea nr. 86/2006, 
obiect material al infracţiunii de contrabandă poate fi, 
în principiu, orice marfă sau obiect supus controlului 
vamal. Asupra unor astfel de bunuri cade sau se răs-
frânge acţiunea sau omisiunea care formează elemen-
tul material al infracţiunii de contrabandă comisă fie cu 
prilejul importului, fie cu ocazia exportului de mărfuri.

Practica judiciară a relevat faptul că infractorii sus-
trag de la vămuire orice marfă care într-o perioadă sau 
alta, într-un loc sau altul prezintă un interes comercial 
ridicat, ori este supusă unor regimuri prohibitive (con-
tingentări, interdicţii ş.a.m.d). S-au consemnat cazuri 
de contrabandă cu sare, piei, alimente în diferite stadii 
de conservare sau prelucrare. În ultimii ani, cele mai 
căutate mărfuri de către contrabandişti au fost: ţigări-
le (de departe pe locul I), alcoolul, cafeaua, produse-
le petroliere, buştenii, produsele alimentare, metalele 
neferoase sub forma de lingouri sau granule, aparatură 
electronică şi electrotehnică, CD-uri pirat etc.

Obiectul material al contrabandei calificate, pre-
vazută de Legea nr.86/2006, este precis şi limitativ 
indicat în text: armele, muniţiile, materiile explozive 
sau radioactive, produsele şi substanţele stupefiante şi 
psihotrope, precursorii şi substanţele chimice esenţiale, 
produsele şi substanţele toxice. Toate aceste bunuri sau 
obiecte sunt instrumente, piese, dispozitive, substanţe, 
produse, materii astfel definite prin dispoziţii legale. 
De exemplu, armele de foc şi muniţiile sunt definite de 
art.3 şi 4 din Legea nr.17 din 2 aprilie 1996 privind re-
gimul armelor de foc şi al muniţiilor, produsele şi sub-
stanţele stupefiante, precursorii şi substanţele chimice 
esenţiale – de Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.

Importanţa cunoaşterii obiectului infracţiunii constă 
în aceea că inexistenţa lui duce la inexistenţa infracţiu-
nii. Obiectul este un factor preexistent, propriu oricărei 
infracţiuni. În cazul multor infracţiuni, textele de incri-
minare nu fac referiri directe la obiectul lor, acesta re-
zultând din descrierea faptei sau din indicarea scopului 
urmărit de făptuitor. Cunoaşterea obiectului contraban-
dei ajută la caracterizarea temeinică şi corectă a faptei, 
stabilirea riguroasă a normei de incriminare aplicabilă 
într-o situaţie sau alta, la determinarea în concret a pe-
ricolului social şi la individualizat.

Doctrina penală desemnează ca subiecţi ai infrac-
ţiunii persoanele implicate, într-un mod sau altul, în 
săvârşirea unei fapte penale. Prin implicare se înţelege 
atât săvârşirea faptei prevăzută de legea penală, cât şi 
suportarea consecinţelor acesteia. Prin urmare, există 
subiecţi activi, anume aceia care desfăşoară activitatea 
infracţională, comit fapta interzisă de lege, şi subiecţi 
pasivi – care suportă sau suferă urmările ori efectele in-
fracţiunii. Contrabanda este o infracţiune ce reprezintă 
„opera” unor subiecţi activi şi produce consecinţe ce se 
răsfrâng asupra subiecţilor pasivi – statul8.
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Subiectul activ al unei infracţiuni este persoana fi-
zică ce a săvârşit fapta direct şi nemijlocit în calitate de 
autor sau a participat la săvârşirea ei ca instigator ori 
complice. Pentru a fi subiect activ al infracţiunii, per-
soana fizică trebuie să îndeplinească anumite condiţii 
generale şi speciale. Condiţiile generale au în vedere 
vârsta, responsabilitatea, libertatea de voinţă şi acţiune. 
Cele speciale se referă la anumite circumstanţe perso-
nale prevăzute de lege pentru anumite infracţiuni, cum 
ar fi: cetăţean, străin, funcţionar public, gestionar, mi-
litar etc.

Subiectul pasiv a fost definit în literatura de spe-
cialitate ca fiind persoană fizică sau persoană juridică 
titulară a valorii sociale ocrotite de lege şi care este vă-
tămată ori periclitată prin infracţiune. Pe lângă condi-
ţia generală evocată în definiţie (aceea de a fi titular al 
valorii sociale ocrotite), în unele cazuri, subiectul pasiv 
trebuie să îndeplinească anumite condiţii speciale, cum 
ar fi calitatea de funcţionar care îndeplineşte o funcţie 
ce implică exerciţiul autorităţii de stat (ex.: în cazul in-
fracţiunii de ultraj).

Subiectul pasiv al contrabandei este întotdeauna 
statul ale cărui interese sunt afectate prin săvârşirea 
infracţiunii. Interesele statului afectate de contrabandă 
pot fi de natură economică, altele se referă la sănătatea 
publică primejduită prin traficarea produselor şi sub-
stanţelor periculoase ori dăunătoare sănătăţii (toxice, 
stupefiante, psihotrope, radioactive eîc), iar o a treia 
categorie priveşte ordinea şi siguranţa publică, viaţa şi 
integritatea fizică a persoanelor. Uneori statul, ca su-
biect pasiv al infracţiunii de contrabandă, înregistrează 
o dublă vătămare a intereselor sale. Este vorba de situ-
aţiile când printr-o singură acţiune se periclitează atât 
regimul juridic vamal, cât şi regimul juridic al fronti-
erei de stat9.

Dacă anterior săvârşirii contrabandei, concomitent 
cu aceasta sau ulterior se comit alte infracţiuni în legă-
tură cu ea, acestea îşi vor avea propriii subiecti pasivi. 
Spre ilustrare prezentăm situaţia ipotetică a unor bunuri 
de patrimoniu sustrase din colecţii particulare şi trecute 
ilegal frontiera, eludându-se regimul vamal; pe timpul 
trecerii frontierei, spre a-şi asigura scăparea, făptuitorii 
surprinşi atacă agenţii vamali ori ai poliţiei de frontieră. 
Subiecţii pasivi într-o asemenea speţă vor fi proprietarii 
bunurilor de patrimoniu sustrase, statul ca titular al re-
gimurilor juridice vamale şi al frontierei de stat, agenţii 
vamali sau ai poliției de frontieră atacaţi.

Concluzii
În cazul actualului Cod vamal – Legea nr.86/2006, 

cele 5 infracțiuni (art.270-274), care, practic, au fost 
preluate din Codul vamal anterior – Legea nr.141/1997 
(art.175-178) are mai multe insuficienţe, printre care 
şi faptul că nu acoperă toate formele în care se poa-
te săvârşi în prezent infracțiunea de contrabandă. 
În sistemele de drept europene, sunt incriminate ca 
infracțiuni multe fapte care în legislația noastră sunt 
calificate contravenții, fiind practic modalități de să-
vârşire a infracțiunii de contrabandă. Contravențiile la 
regimul vamal sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului 
nr.707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de apli-
care a Codului vamal al României. În sensul arătat, ca 
exemplu: transferarea mărfurilor care au făcut obiectul 

unei declarații sumare, în alte cazuri şi locuri decât cele 
stabilite de autoritatea vamală (art.651 lit.g)), depune-
rea declarației vamale conținând date incomplete sau 
inexacte (art.651 lit.l)) din HG nr.707/2006), acostarea 
navelor sau aterizarea aeronavelor în alte locuri decât 
în punctele de control unde funcționează autoritatea va-
mală (art.652 lit.b)), prezentarea de către un solicitant 
a unor documente conținând date inexacte sau eronate 
(art.652 lit.l)), descărcarea de pe nave, încărcarea pe 
nave ori transbordarea bunurilor sau mărfurilor supuse 
vămuirii fără permis vamal sau fără acordul autorității 
vamale (art.653 lit.b)), depunerea declarației vamale şi 
a dovezii de origine, conținând date eronate privind ori-
ginea mărfurilor (art.653 lit.d)), care sunt, de fapt, forme 
grave prin care se săvârşesc acțiunile de contrabandă şi 
sunt incriminate ca atare în legislația franceză (delictul 
de import sau export fără declarație – art.423-427 din 
Codul vamal francez), britanică (infracțiunea de import 
ilegal – art.123, 126 din Legea vamală nr.55/1987). 

Practica judiciară disponibilă nu este relevantă în 
condițiile în care nu a dispus şi de date privind activi-
tatea autorităților vamale în domeniul contravențional, 
pentru stabilirea amplorii întregului fenomen de încăl-
care a legislației vamale, în condițiile în care faptele 
care constituie infracțiuni, respectiv contravenții nu 
sunt delimitate neechivoc. Indicatorii statistici ai par-
chetelor – număr de inculpați trimişi în judecată, de 
sancțiuni în baza art.18

 
din Codul penal şi de cauze in-

dică o tendință de menținere a fenomenului de scădere 
constantă a criminalității aparente în domeniu, care se 
poate datora schimbărilor produse de aderarea Româ-
niei la UE, relaxării în practica de aplicare a legii sau 
reorientării spre forme şi metode noi, încă neevidențiate 
în practica judiciară.

Recenzent: 
Sava MAIMESCu, 
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Dreptul la muncă face parte din categoria dreptu-
rilor fundamentale ale omului. În procesul unei 

evoluții istorice, dreptul la muncă, ca drept fundamental 
al omului, și-a găsit locul printre drepturile din a doua 
generație, fiind atribuit categoriei drepturilor social-eco-
nomice și culturale1.

În scopul de a-şi valorifica neîngrădit aptitudinile te-
oretice sau practice într-un anume domeniu, libertatea 
exercitării dreptului la muncă aparţine oricărei persoa-
ne2. Dreptul la muncă asigură, în mare parte, existenţa şi 
dezvoltarea persoanei şi presupune valorificarea capaci-
tăţilor fizice şi intelectuale proprii fiecăruia, de regulă, 
pentru obţinerea unui beneficiu material. 

Legiferarea dreptului la muncă şi implicit a libertăţii 
muncii, ca drepturi fundamentale ale omului, a preocu-
pat comunitatea internaţională.

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului3, adop-
tată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite la 10.12.1948, în art. 23 pct.1, proclamă că orice 
persoană are dreptul la muncă, la condiţii echitabile şi 
satisfăcătoare de prestare a muncii.

Pactul internaţional cu privire la drepturile economi-
ce, sociale şi culturale4 din 1966, în art. 6 pct. 1), stipu-
lează că dreptul la muncă cuprinde dreptul pe care îl are 
orice persoană de a-şi afirma existenţa printr-o muncă 
liber aleasă sau acceptată.

 Un alt document cu adâncă semnificaţie în ceea ce 
priveşte dreptul la muncă, neîngrădirea acestuia şi li-
bertatea muncii, îl reprezintă Carta Socială Europeană5, 
care reprezintă un ansamblu de drepturi fundamentale în 
domeniul muncii, angajării, relaţiilor sociale şi securită-
ţii sociale. Astfel, acest document reflectă pentru prima 

dată dreptul la independenţa muncii, la asociere (drept 
sindical), drepturi ce stimulează dezvoltarea legislaţiilor 
naţionale, care reglementează integral existenţa armoni-
oasă a personalităţii6.

Adeptă a principiilor generale, stipulate în actele in-
ternaţionale, Constituţia7 Republicii Moldova, în art. 43, 
prevede: orice persoană are dreptul la muncă, la libera 
alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare 
de muncă, precum şi la protecţia împotriva şomajului. 

Codul muncii8 al Republicii Moldova din 28 martie 
2003, de asemenea, conţine norme juridice referitoare 
la libertatea muncii, prevăzând în art. 5 lit. a)  liberta-
tea muncii, care include: dreptul la munca liber aleasă 
sau acceptată, dreptul dispunerii de capacităţile sale de 
muncă, dreptul alegerii profesiei şi ocupaţiei.

După cum putem vedea, consacrarea principiului 
libertății muncii în art.5 Codul muncii are un conținut 
complex și se referă la:

dreptul la munca liber aleasă sau acceptată − orice a) 
muncă desfășurată în cadrul unui raport juridic de mun-
că apare în urma liberului consimțământ al persoanei. 
Persoana fizică în calitate de salariat, fie ea singură își 
alege munca, fie ea în mod liber acceptă o muncă ce i se 
propune, iar atragerea la muncă forțată este interzisă;

dreptul dispunerii de capacitățile sale de muncă b) 
– potrivit acestui drept, persoana fizică decide de sine 
stătător dacă dorește să aplice capacitățile sale de muncă 
sau nu, nimeni neavând nici o influență asupra acestei 
decizii. Respectiv dacă o persoană deține calificarea de 
bucătar, doar ei îi aparține decizia de a activa sau nu în 
calitate de bucătar;

dreptul alegerii profesiei și ocupației – orice persoa-c) 

LIBERTATEA   MuNCII  VErSUS  MuNCA  FORțATă
Tatiana MACoVEI, 

magistru în drept, lector universitar (USM)

REZuMAT
Libertatea muncii este garantată de Constituție. Orice persoană are dreptul la libera alegere a muncii și tipului de activi-

tate. Nimeni, pe toată durata vieţii sale, nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă 
sau într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea. 

Munca forțată reprezintă munca sau serviciul impus unei persoane sub amenințarea unei oarecare penalități, muncă 
pentru care persoana nu s-a oferit în mod voluntar. Munca forțată este interzisă, iar Organizația Internațională a Muncii a 
estimat recent că în întreaga lume cel puțin 12,3 mil. de persoane sunt victime ale muncii forțate.

Pentru multe guvernări ale lumii, eliminarea muncii forțate constituie chiar și în sec. XXI încă o provocare. 
Munca forțată nu este numai o gravă încălcare a unui drept fundamental al omului, aceasta este o cauză principală a 

sărăciei și un obstacol în calea dezvoltării economice. Standardele OIM privind munca forțată, în combinație cu asistența 
tehnică specifică, sunt instrumentele internaționale principale pentru combaterea acestui flagel.

Cuvinte-cheie: muncă, libertate, libertatea muncii, munca forțată.

SuMMARY
Labor freedom is guaranteed by the Constitution. Everyone shall have the right to free choice of an occupation or type 

of work. No one, during the life, can be forced to work or not to work in a particular job or a certain profession, whatever 
they may be. 

Forced labour shall mean all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and 
for which the said person has not offered himself voluntarily. Forced labour is universally condemned; the ILO recently 
estimated that at least 12.3 million people are victims of forced labour worldwide. 

For many governments around the world the elimination of forced labour remains an important challenge for the 21st 
century. Not only is forced labour a serious violation of a fundamental human right, it is a leading cause of poverty and a 
hindrance to economic development. ILO standards on forced labour, in combination with targeted technical assistance, 
are the primary international tools for combating this scourge.

Keywords: labour, freedom, labour freedom, forced labour.



75

Nr. 2, 2014 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

nă fizică este liberă să-și aleagă profesia sau ocupația, care 
să-i asigure obținerea unor valori materiale și spirituale 
necesare pentru un trai decent. Realizarea acestui drept 
este în strânsă legătură cu dreptul la învățătură, pentru că 
astfel persoana își alegea viitorul său profesional. În acest 
sens, statul trebuie să întreprindă măsuri pentru orientarea 
și pregătirea profesională a cetățenilor, elaborarea de 
programe, de măsuri și tehnici potrivite pentru a asigura 
o dezvoltare economică, socială și culturală constantă și 
o deplină întrebuințare productivă a forțelor de muncă.

Art.6 din Codul muncii conține o desfășurare a prin-
cipiului libertății muncii, fiind intitulat: „Neîngrădirea 
dreptului la muncă şi libertatea muncii”. Alin.(1) al aces-
tui articol prevede că libertatea muncii este garantată prin 
Constituţia Republicii Moldova, iar alin. (2) prevede că 
orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă, 
a profesiei, meseriei sau activităţii sale. 

Iar alin.(3) art. 6 al Codului muncii prevede: că ni-
meni, pe toată durata vieţii sale, nu poate fi obligat să 
muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de 
muncă sau într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea. 

În consecință, orice act încheiat contrar voinței per-
soanei este lovit de nulitate juridică.

Libertatea muncii, din punct de vedere juridic, pre-
supune dreptul persoanei de a alege singură şi liber pro-
fesia, dacă munceşte sau nu, unde, pentru cine şi în ce 
condiţii. Ea se manifestă prin caracterul contractual al 
tuturor formelor raportului juridic de muncă. Libertatea 
muncii se manifestă, de asemenea, prin exprimarea libe-
ră a voinței persoanei de a încheia un contract individual 
de muncă, de a-l modifica, suspenda sau înceta.

În contextul acestor investigaţii, am desprins o pro-
blemă pe care am dori să o clarificăm: care este raportul 
dintre drept sau libertate.

Nuanţarea terminologică (drept sau libertate) ţine, în 
primul rând, de istoricul conceptului. Inițial, au apărut 
libertățile, care reprezentau niște cerințe ale populației 
față de autoritățile publice, iar aceste libertăți nu cereau 
altceva decât o abținere generală din partea întregii 
societăți.

 Ulterior, în contextul  evoluţiei politice şi sociale, 
au evoluat şi libertăţile care au determinat formarea 
conceptului de drept al omului. Însă spre deosebire de 
libertăți, care doar au fost proclamate, drepturile nu doar 
au fost proclamate, dau au fost și garantate. 

După părerea autorului N. Purdă, aceste două con-
cepte nu au acelaşi conţinut, sunt în general diferite, de-
oarece „drepturile omului” sunt inerente naturii umane, 
întrucât ele se situează deasupra dreptului pozitiv9. Spre 
deosebire de acesta, „libertăţile publice” sunt garantate 
juridic şi considerate ca prerogative recunoscute, situân-
du-se pe planul dreptului pozitiv. Ele asigură securitatea 
individului şi constituie adevărate datorii ale statului 
faţă de individ.

Cu referire la domeniul muncii, în opinia autorului 
I.Deleanu10, aceste două noţiuni sunt alternative şi nu 
se exclud, ele pot coexista dând expresie unor regimuri 
juridice diferite. „De inspiraţie liberă şi individuală, li-
bertatea muncii poate fi considerată posibilitatea de a 
desfăşura o activitate utilă, lăsată în întregime la discre-
ţia individului, ceea ce dispensează de orice obligaţie 
în acest domeniu; individul e liber să-şi caute un loc de 

muncă, să dispună asupra clauzelor unui contract de 
muncă. Dimpotrivă, dreptul la muncă ... implică obliga-
ţii multiple şi complexe pentru stat”. 

După părerea noastră, dreptul și libertatea muncii 
sunt două noțiuni interdependende, iar la etapa actuală 
diferențierea dintre aceste două noțiuni ține mai mult de 
domeniul teoretic. Codul muncii  al Republicii Moldo-
va atribuie noțiunii de „libertate a muncii” un sens mai 
larg, incluzând în sine dreptul la muncă. Prestarea unei 
munci este o libertate, o opțiune, după cum tot o liber-
tate este și alegerea profesiei și a locului de muncă. În 
cazul dreptului la muncă al persoanelor apar obligații 
corelative ale statului în acest domeniu, cum sunt: ga-
rantarea dreptului la muncă, interzicerea refuzului neîn-
temeiat de angajare în câmpul muncii etc.

Dacă e să revenim la libertatea muncii, atunci putem 
spune că aceasta cuprinde două elemente fundamentale: 
libertatea de a munci şi libertatea de a nu munci.

Libertatea de a munci presupune dreptul persoanei 
de a-şi alege profesia şi locul de muncă în mod liber. Re-
spectiv, fiecărei persoane fizice îi aparține libertatea de a 
se angaja în câmpul muncii, desigur dacă va corespunde 
cerințelor înaintate pentru fiecare muncă în parte.

O întrebare ce ar putea apărea în contextul libertății 
muncii vizează situația studenților care își fac studii-
le în învățământul superior și mediu de specialitate cu 
finanțare de la bugetul de stat. După cum bine știm, 
studenții respectivi, după absolvirea instituțiilor de 
învățământ indicate, sunt obligați de a lucra pe o perioa-
dă de trei ani de zile în instituțiile de stat indicate în or-
dinele de repartizare în câmpul muncii. Respectiv, apare 
întrebarea: se încalcă, în acest caz, principiul libertății 
muncii?

Răspunsul la această întrebare este negativ, și anu-
me, în acest caz, nu se încalcă principiul libertății mun-
cii, respectiv, obligația impusă în seama absolvenților 
prin punctele trei și patru ale Hotărârii de Guvern nr.923 
din 04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul mun-
cii a absolvenților instituțiilor de învățământ superior și 
mediu de specialitate de stat11 nu constituie o limitare 
a principiului libertății muncii obligația impusă prin 
punctele trei și patru ale Hotărârii de Guvern nr.923 
din 04.09.2001 cu privire la plasarea în câmpul mun-
cii a absolvenților instituțiilor de învățământ superior și 
mediu de specialitate de stat. Astfel pct.3 al hotărârii de 
Guvern enunțate prevede: „se stabileşte că sus-numiţii 
absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior şi me-
diu de specialitate de stat vor fi repartizaţi la lucru după 
specialităţi în conformitate cu ofertele ministerelor, al-
tor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor ad-
ministraţiei publice locale, fiind obligaţi să lucreze trei 
ani în unităţile şi structurile în care au fost repartizaţi”. 
Iar punctul 4 prevede: „în cazul în care tânărul specialist 
refuză să se prezinte la locul de lucru conform repar-
tizării sau îşi suspendă activitatea înainte de expirarea 
termenului de trei ani stabilit, el este obligat să restituie 
în bugetul de stat cheltuielile pentru instruirea sa în vo-
lumul calculat de instituţia respectivă de învăţământ”.

Susținem ideea că această obligație impusă în sar-
cina absolvenților instituțiilor de învățământ superior 
și mediu de specialitate nu încalcă principiul libertății 
muncii, acestea fiind obligații asumate în mod benevol. 
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În susținerea acestei poziții, vine și Hotărârea Curții 
Constituționale nr.11 din 04.06.200912, care a stabi-
lit: pct.3 şi pct.4 din Hotărârea Guvernului nr.923 din 
04.09.2001, care prevăd în mod imperativ pentru toţi 
absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior şi mediu 
de specialitate de stat, care au învăţat în grupele cu fi-
nanţare de la bugetul de stat, obligaţia de a lucra timp 
de 3 ani după absolvire conform repartizării de stat, sub 
sancţiunea restituirii cheltuielilor pentru studii absolut 
în toate cazurile de neexecutare a acestei obligaţii, nu 
contravin dispoziţiilor art.35 alin.(1), art.43, art.44 din 
Constituţie, care garantează dreptul la învăţătură şi la 
libera alegere a muncii şi interzic munca forţată, pre-
cum şi art.23 din Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, adoptată la 10 decembrie 19487, art.8 din Pac-
tul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, 
adoptat la 16 decembrie 19668, art.2 din Convenţia Or-
ganizaţiei Internaţionale a Muncii privind munca forţată 
şi obligatorie, adoptată la 28 iunie 1930. 

În ceea ce priveşte libertatea de a nu munci, menţio-
năm faptul că munca nu este o obligaţie. Din acest punct 
de vedere, dreptul persoanei de a nu munci cuprinde 
două aspecte: dreptul de a refuza munca şi dreptul de a 
înceta munca.

Dreptul de a refuza munca reprezintă situația în care 
persoana fizică nu este încadrată în câmpul muncii și 
refuză o ofertă de a se angaja în câmpul muncii. Pe când 
dreptul de a înceta munca se referă la situația în care 
persoana fizică este antrenată într-un raport juridic de 
muncă, însă decide să pună capăt acestei relații de mun-
că prin demisie.

Principiul libertății muncii nu este unul absolut, 
legea prevăzând unele limitări în exercitarea libertății 
muncii, implicit a dreptului la muncă. 

După părerea autorilor M.V. Lușnikova și                      
A.M. Lușnikov13, principiul libertății muncii nu are un 
caracter absolut și astfel se supune unor restricții (limi-
tări) care urmăresc unul din următoarele obiective:

în primul rând, protecția părții mai vulnerabile a a) 
raportului juridic de muncă – a salariatului, care este 
declanșată din momentul încheierii contractului individu-
al de muncă și se consumă odată cu încetarea acestuia;

în al doilea rând, apărarea intereselor statului b) 
într-o formă concentrată ce reflectă interesele întregii 
societăți.

Codul muncii reglementează și munca prin cumul, iar 
art. 267 prevede în alin. (1): munca prin cumul reprezintă 
îndeplinirea de către salariat, pe lângă munca de bază, 
a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara 
orelor de program, în temeiul unui contract individual 
de muncă distinct. Iar alin.(4) prevede: pentru încheierea 
contractului individual de muncă prin cumul nu se cere 
consimţământul angajatorului de la locul de muncă de 
bază. 

Cu toate că, de obicei, pentru încadrarea la o muncă 
prin cumul, salariatul nu are nevoie de acordul anga-
jatorului de la locul de muncă de bază, totuși există și 
anumite excepții, când munca prin cumul va fi limitată. 
Astfel art.269 Codul muncii prevede posibilitatea limi-
tării muncii prin cumul, și anume: angajatorii, de comun 
acord cu reprezentanţii salariaţilor, pot prevedea anumite 
restricţii la prestarea muncii prin cumul numai pentru 

salariaţii cu anumite profesii, specialităţi şi funcţii, cu 
condiţii şi regim de muncă deosebite, a căror muncă prin 
cumul ar putea pune în pericol sănătatea sau securitatea 
procesului de producţie.

Limitarea muncii prin cumul se poate referi, uneori, 
la situațiile în care legea indică care muncă prin cumul 
este permisă, cum ar fi, spre exemplu, cazul judecăto-
rilor. Astfel art. 8 alin.(1) lit. a) din Legea cu privire la 
statutul judecătorului14 prevede: judecătorul nu poate să 
ocupe orice altă funcție publică sau privată, cu excepția 
activității didactice și științifice.

În afară de limitarea muncii prin cumul pentru anu-
mite categorii de salariați, legislația muncii prevede și 
alte limitări ale principiului libertății muncii, cum ar fi:  

limitarea dreptului persoanelor private de dreptul a) 
de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite 
activități în baza hotărârii instanței de judecată de a se 
încadra în muncile de care au fost private;

limitări din punctul de vedere al criteriului medi-b) 
cal;

limitări din punctul de vedere al vârstei (interzi-c) 
cerea angajării persoanelor sub vârsta de 15 ani, sau 
impunerea cenzului de vârstă pentru ocuparea unor 
anumite profesii);

limitări din punctul de vedere al criteriului d) 
cetățeniei (anumite funcții nu pot fi ocupate de 
cetățenii străini sau apatrizi);

limitări din punctul de vedere al reputației e) 
ireproșabile etc. 

Dreptul la muncă, fiind, sub un anumit aspect, o ex-
presie a libertăţii umane, în complexitatea dimensiuni-
lor sale juridice, este firesc ca o persoană să nu poată fi 
obligată să desfăşoare o muncă ori să muncească într-un 
anumit loc de muncă. Libertatea muncii exclude munca 
forțată, iar în temeiul art.44 al Constituției  Republicii 
Moldova munca forțată este interzisă. În consens cu 
prevederile constituționale și cele internaționale, unul 
din principiile prevăzute de Codul muncii al Republicii 
Moldova în art. 5 lit. b) este interzicerea muncii forţate 
(obligatorii).

Munca forțată este definită în Codul muncii drept 
orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ame-
ninţare sau fără consimţământul acesteia. 

Cu alte cuvinte, munca forțată pune în pericol liber-
tatea contractuală a individului în sfera raporturilor ju-
ridice de muncă15.

Comisia Europeană a Drepturilor Omului susține că 
elementele necesare pentru munca forțată sau obligato-
rie sunt:

lucrul sau serviciul să fie exercitat de către cineva a) 
contrar voinței sale;

condițiile sau cerințele de îndeplinire a acestui b) 
serviciu sau lucru sunt injuste sau opresive, sau lucrul 
ca atare implică greutăți insuportabile și inevitabile.

Convenția Organizației Internaționale a Muncii 
nr.29/1930 privind munca forțată sau obligatorie16 
definește „munca forţată sau obligatorie” drept orice 
muncă sau serviciu pretins unui individ sub ameninţarea 
unei pedepse oarecare, şi pentru care numitul individ nu 
s-a oferit de bună voie. 

Totuşi, termenul „munca forţată sau obligatorie” nu 
va cuprinde, în sensul prezentei convenţii: 
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orice muncă sau serviciu pretins în virtutea legilor a) 
privind serviciul militar obligatoriu şi destinat unor lu-
crări cu caracter pur militar; 

orice muncă sau serviciu făcând parte din obliga-b) 
ţiile civice normale ale cetăţenilor unei țări pe deplin 
independentă; 

orice muncă sau serviciu pretins unui individ ca c) 
urmare a unei condamnări pronunţate printr-o hotărâre 
judecătorească, cu condiţia că această muncă sau ser-
viciu să fie executat sub supravegherea și controlul au-
torităţilor publice și ca numitul individ să nu fie cedat 
sau pus la dispoziţia unor particulari, societăţi sau unor 
persoane morale private; 

 orice muncă sau serviciu pretins în cazurile de d) 
forţă majoră, adică în caz de război, catastrofe sau peri-
col de catastrofe ca: incendii, inundaţii, foamete, cutre-
mure de pământ, epidemii sau epizootii violente, invazii 
de animale, de insecte sau de paraziţi vegetali dăunători 
şi, în general, orice împrejurări care pun în pericol sau 
riscă să pună în pericol viaţa şi condiţiile normale de 
existenţă a întregii populaţii sau a unei părţi din popu-
laţie;

muncile mărunte de la sat, adică muncile execu-e) 
tate direct în interesul colectivităţii de către membrii 
acesteia, munci care pot fi considerate ca obligaţii civice 
normale ce revin membrilor colectivităţii, cu condiţia 
ca populaţia însăși sau reprezentanţii săi direcţi să aibă 
dreptul să se pronunţe asupra justeţei acestor munci.

 Prevederi similare se regăsesc și în Codul muncii 
al RM, care în art. 7 alin. (5) prevede: nu se consideră 
muncă forţată (obligatorie): 

a) serviciul militar sau activităţile desfăşurate în lo-
cul acestuia de cei care, potrivit legii, nu îndeplinesc 
serviciul militar obligatoriu; 

b) munca unei persoane condamnate prestată în con-
diţii normale în perioada de detenţie sau de liberare con-
diţionată de pedeapsă înainte de termen; 

c) prestaţiile impuse în situaţia creată de calamităţi 
ori de alt pericol, precum şi cele care fac parte din obli-
gaţiile civile normale stabilite de lege.

În privința ultimului caz, Curtea Europeană a Drep-
turilor Omului a fost sesizată în câteva cazuri, printre 
care: cauza Van der Muselle contra Belgiei (1983) și 
cauza Iversen contra Norvegiei (1963). 

Cauza Van der Muselle contra Belgiei se referă la 
situația reclamantului, care deținând calitatea de avocat 
stagiar a acordat asistență juridică din oficiu dlui Njie 
Embrima, iar pentru aceste servicii el nu a fost remune-
rat. Reclamantul a calificat această situație drept muncă 
forțată. Curtea însă a stabilit că având în vedere absenţa 
constrângerilor fizice sau morale, serviciile îndeplinite 
de Van der Mussele nu ar putea fi analizate ca o muncă 
forţată în sensul art.4 din Convenţia Europeană a Drep-
turilor Omului. 

Într-o altă cauză, Iversen contra Norvegiei (1963), 
CEDO nu a calificat drept muncă forțată obligația im-
pusă în sarcina unor medici stomatologi de a lucra în 
decursul unui an în nordul Norvegiei. Aceasta se explică 
prin aceea că în acea perioadă era o lipsă acută de me-
dici voluntari în zona respectivă, iar lipsa acestora crea 
un pericol real pentru asigurarea sănătății oamenilor din 
zona respectivă.

În jurisprudenţa comunitară, s-a stabilit că nu consti-
tuie cazuri de muncă forţată următoarele situaţii17:

suspendarea beneficiului alocaţiei de şomaj, cau-a) 
zată de refuzul persoanei vizate de a accepta un loc de 
muncă;

activităţile juridice prestate de un avocat, în cadrul b) 
programului de asistenţă juridică civilă din oficiu;

obligaţia de reducere a onorariilor notariale, în c) 
cazuri expres determinate prin lege, pentru anumite ca-
tegorii de persoane;

obligaţia impusă unor judecători de a îndeplini, d) 
fără remuneraţie, îndatoririle de serviciu ale unor colegi 
absenţi de la serviciu, în vederea desfăşurării normale a 
actului de justiţie ş.a.m.d.

În consens cu art. 1 al Convenției OIM  nr.105 din 
25.06.1957 privind abolirea muncii forțate18, art. 7 alin.
(3) Codul muncii al RM stabilește interdicția folosirii 
sub orice formă a muncii forţate (obligatorii), şi anu-
me: 

a) ca mijloc de influenţă politică sau educaţională ori 
în calitate de pedeapsă pentru susţinerea sau exprimarea 
unor opinii politice ori convingeri contrare sistemului 
politic, social sau economic existent; 

b) ca metodă de mobilizare şi utilizare a forţei de 
muncă în scopuri economice; 

c) ca mijloc de menţinere a disciplinei de muncă; 
d) ca mijloc de pedeapsă pentru participare la gre-

vă; 
e) ca mijloc de discriminare pe criterii de apartenen-

ţă socială, naţională, religioasă sau rasială. 
Codul muncii stabilește că la munca forţată (obliga-

torie) se atribuie: 
a) încălcarea termenelor stabilite de plată a salariului 

sau achitarea parţială a acestuia; 
b) cerinţa angajatorului faţă de salariat de a-şi în-

deplini obligaţiile de muncă în lipsa unor sisteme de 
protecţie colectivă sau individuală, ori în cazul în care 
îndeplinirea lucrării cerute poate pune în pericol viaţa 
sau sănătatea salariatului.  

Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor 
Omului și a Libertăților Fundamentale19 în art. 4 alin. 
(1) stabilește: Nimeni nu poate fi ținut în sclavie sau ser-
vitute. Iar alin. (2) prevede: nimeni nu poate fi supus 
muncii forțate sau obligatorii.

După cum putem constata, Convenția tratează dife-
rit două situații, una referindu-se la sclavie și servitute, 
iar cealaltă se referă la interzicerea muncii forțate sau 
obligatorii. 

Sclavia și servitutea se referă la situațiile când per-
soana, practic, este sechestrată. Pe când în cazul muncii 
forțate se pune accent pe caracterul involuntar al muncii 
ce trebuie prestată. De asemenea, în cazul sclaviei și a 
servituții, victima apare ca aservită în totalitate, pe când 
în cazul muncii forțate aservirea se referă la condițiile în 
care munca forțată este realizată.

Tot aici trebuie indicat faptul că robia este o formă 
particulară a sclaviei, deoarece pe lângă caracterul aser-
virii muncii, în cazul robiei, persoana nu are dreptul de 
a se deplasa, fiind obligată să locuiască pe teritoriul stă-
pânului său, aducându-se astfel și o limitare dreptului la 
libera circulație.

CEDO, în cauza Siliadin contra Franței20,  a fost sesi-
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zată în privința constatării a trei temeiuri: munca forțată, 
starea de servitute și sclavie. În cazul dat, reclamanta era 
resortisantă din Tago și locuia în Franța. La vârsta de 16 
ani a fost obligată să muncească în calitate de menajeră 
în casă, precum și să aibă grijă de copiii soților B., fără 
a fi remunerată. Aflându-se ilegal pe teritoriul francez, 
pașaportul său fiind confiscat, neavând resurse materi-
ale, reclamanta a fost obligată să se ocupe de creșterea 
celor patru copii ai soților B., în fiecare zi între orele 
7 și 22. Reclamanta a fost în această postură timp de 
câțiva ani, timp în care soții B. i-au promis că situația ei 
se va îmbunătăți. Într-un final, comitetul contra sclaviei 
moderne, fiind alertat de un vecin al soților B., a sesizat 
parchetul (organ penal). Cauza penală s-a finalizat cu 
neînceperea urmăririi penale, însă în baza acțiunii civile 
soții B. au fost obligați la plata unor despăgubiri pentru 
prejudiciul moral suportat de către reclamantă.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a expus cu 
privire la cele trei capete de cerere.

Privitor la munca forțată, instanța de judecată a sta-
bilit că reclamanta a muncit timp de mai mulți ani, fără 
consimțământul său și, de asemenea, nu a fost remune-
rată pentru munca prestată. Dat fiind faptul că reclaman-
ta era minoră la acel moment și se afla ilegal pe teritoriul 
unui stat, aceasta era mereu într-o stare de frică, situație 
de care au profitat soții B. Din aceste motive, instanța a 
stabilit că reclamanta a fost supusă la muncă forțată în 
sensul art. 4 al CEDO.

În privinţa sclaviei, Curtea a constatat că cu toate că 
petiţionara a fost privată de liberul său arbitru, nu rezul-
tă din dosar că ar fi fost ţinută în sclavie în sens propriu, 
cu alte cuvinte că soţii B. ar fi exercitat asupra ei un 
veritabil drept de proprietate, reducând-o la o stare de 
obiect. Nu se poate considera deci că dra Siliadin a fost 
ţinută în sclavie în sensul „clasic” al acestei noţiuni21.

Cât priveşte servitutea, aceasta se traduce printr-o 
obligaţie de a-şi presta serviciile sub imperiul constrân-
gerii, ceea ce o face să fie pusă în legătură cu noţiunea de 
„sclavie”. În legătură cu aceasta, CEDO a relevat faptul 
că munca forţată la care a fost constrânsă petiţionara se 
efectua şapte zile din şapte, timp de aproape cincispre-
zece ore pe zi. Ea se afla în întregime la dispoziția so-
ţilor B., de vreme ce actele îi fuseseră confiscate şi i se 
promisese că situaţia sa va fi reglementată, ceea ce nu 
s-a făcut niciodată. În plus, dra Siliadin, care se temea să 
nu fie arestată de poliţie, nu dispunea de nici o libertate 
de mişcare şi de nici un timp liber. În aceste condiţii, 
Curtea consideră că dra Siliadin a fost ţinută în stare de 
servitute.

Legislația penală incriminează ca infracțiune mun-
ca forțată, iar persoanele care atrag la muncă forțată 
sunt pasibile de răspundere penală. Astfel, art. 168 Cod 
penal22 al Republicii Moldova prevede: forţarea unei 
persoane să presteze o muncă împotriva dorinţei sale, 
ţinerea persoanei în servitute pentru achitarea unei da-
torii, obţinerea muncii sau a serviciilor prin înşelăciune, 
constrângere, violenţă sau ameninţare cu violenţă se pe-
depsesc cu închisoare de până la 3 ani.

În concluzie, putem afirma că principiul libertății 
muncii este garantat, fiecare persoană având dreptul     
să-și aleagă munca pe care urmează să o desfășoare. Iar 
munca forțată este interzisă, persoana care atrage alte 

persoane la munca forțată fiind pasibilă de răspundere 
penală.

Recenzent: 
Nicolae SADOVEI, 

doctor în drept, conferențiar universitar (USM)
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Relaţiile sociale de pe piaţa economico-financi-
ară progresează cu un tempo foarte înalt, gene-

rând apariția unor necesităţi considerabile de resurse 
financiare, atât în procesul desfăşurării unor sau altor 
activităţi antreprenoriale, cât şi în viaţa de toate zilele. 
În consecință, atât consumatorii, cât şi comercianţii 
recurg la circumstanţa contractării unor împrumuturi 
băneşti (credite bancare) pentru diferite necesităţi. În 
acest sens, băncile comerciale îşi promovează vasta 
gamă de produse pe care le expun spre examinare şi, 
la rândul său, spre vânzare eventualilor solicitanți ce 
ulterior devin debitori în relaţia de credit bancar.

Prin contractul de credit bancar, o bancă (credi-
tor) se obligă să pună la dispoziţia unei persoane (de-
bitor) o sumă de bani (credit), iar debitorul se obligă 
să restituie suma primită şi să plătească dobânda şi 
alte sume aferente prevăzute de contract (art. 1236 
CC RM). Din conţinutul acestei norme, derivă clar 
faptul că banii împrumutaţi costă şi rămâne de stabilit 
doar care este cuantumul acestui cost.

Costurile banilor împrumutaţi se stabilesc în func-
ţie de suma împrumutată, durata acordării împrumu-
tului, subiectul împrumutat şi modul în care se vor 
distribui banii împrumutaţi, adică destinaţia lor. Vor-
bim despre împrumut, deoarece vizavi de contractul 
de credit bancar se aplică prevederile referitoare la 
contractul de împrumut în măsura în care regulile ca-
pitolului destinat contractului de credit din Codul ci-
vil (art.1236-1245) nu stipulează altfel sau din esenţa 
contractului de credit bancar nu reiese contrariul, fapt 
explicat prin art.1236 alin.(3) CC RM.

În modul indicat supra, se calculează suma care va 
reveni băncii cu titlul de dobândă aferentă creditului 
acordat, cu titlul de comisioane şi, totodată, se calcu-

lează suma care se va distribui de către împrumutat în 
favoarea celor care vor contribui la eliberarea credi-
tului, şi anume: evaluatorii independenţi, asigurătorii, 
consultanţii şi alţii. 

Aşadar, în cazul consumatorilor, „persoanelor fi-
zice ce intenţionează să comande sau să procure ori 
care comandă, procură sau folosesc produse, servicii 
pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprin-
zător sau profesională” (Legea RM privind protecţia 
consumatorilor nr.105 din 13.03.2003) pot fi acordate 
împrumuturi băneşti pentru necesităţi de consum ori 
investiţionale, dar în cazul comercianţilor, se acordă 
împrumuturi exclusiv pentru necesităţi investiţionale 
de ordin comercial1. 

Aparent, s-ar fi considerat că împrumutului acor-
dat de către bancă i se calculează numai dobânda şi 
alte cheltuieli beneficiarul de credit nu va mai supor-
ta. Aceste constatări, de cele mai dese ori, reies din 
publicităţile Radio şi TV în cadrul cărora se promo-
vează un produs sau altul emis şi vândut de către o 
bancă sau alta. Este de menţionat faptul că, în unele 
cazuri, astfel de constatări sunt eronate, deoarece în 
afară de dobânda aferentă sumei creditului acordat, 
beneficiarul de credit mai achită şi alte plăţi, fapt care 
reiese chiar din definiţia contractului de credit bancar 
propusă de către Codul civil.

Aşadar:
Dobânda1. 

Din punctul nostru de vedere, dobânda, este suma 
de bază care e plătibilă băncii şi unica sumă care se 
plăteşte băncii pe întreaga perioadă de utilizare a cre-
ditului. Unitatea de calcul a dobânzii la credit este do-
bânda anuală, aceasta, de cele mai dese ori, se calculea-
ză pentru fiecare zi de utilizare a creditului. În opinia 

uNELE  ASPECTE  Cu  PRIVIRE  LA  PREŢuL  
CONTRACTuLuI  DE  CREDIT  BANCAR

Nicolae MArIAn,
magistru în drept, doctorand (USM)
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savantului Dorin Cimil, doctor în drept, conferențiar 
universitar, „dobânda contractuală la împrumuturi 
este cel mai volatil subiect al economiei”2. 

Părţile contractului de credit bancar pot conveni 
asupra unei dobânzi fixe sau flotante (art.1237 CC 
RM). Din conţinutul acestei norme, reiese dreptul dar 
nu obligaţia părţilor de a conveni asupra unei dobânzi 
în general. Aceasta însemnă că banca, de fapt, ar putea 
acorda împrumuturi şi cu titlu gratuit, ceea ce contra-
vine principiului său de activitate. Creditele fără do-
bândă însă nu contravin genului de activitate a băncii. 
La capitolul interzicerii operaţiunilor şi activităţilor 
anticompetitive ale băncii, prevăzut de către legisla-
ţia în vigoare, şi anume, Legea instituţiilor financiare 
nr.550 din 21.07.95, nu se prevăd interdicţii la acor-
darea creditelor cu titlu gratuit, însă practica bancară 
nu prea întâlneşte astfel de oferte3. Rata dobânzii la 
creditele acordate se formează din costul depozitelor 
ori altor împrumuturi atrase de către bancă, cumulate 
cu cheltuielile suportate în procesul atragerii acestora 
şi cu marja băncii care se aplică resurselor acordate 
cu titlu de împrumut, terţelor persoane. Prezenta cir-
cumstanţă este şi una îmbrăcată de normă juridică, 
şi anume, art. 585 CC RM care explică: „În cazul în 
care, conform legii sau contractului, obligaţia este 
purtătoare de dobândă, se plăteşte o dobândă egală 
cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei dacă 
legea sau contractul nu prevede o altă rată”.

Dobânda convenţională, prevăzută de contract, 
trebuie totuşi să se afle într-o relaţie rezonabilă cu rata 
de bază a Băncii Naţionale, fapt explicat prin art. 869 
alin.(1) CC RM. În caz contrariu, obligaţia de a plăti 
o dobândă ce nu se află în relaţie rezonabilă cu rata 
BNM ar putea fi anulată de către instanţa de judecată, 
ceea ce rezultă din alin.(2) al aceluiaşi articol.

În acest sens, băncile comerciale ar trebui să res-
pecte şi să controleze strict raportul rezonabilităţii 
ratei dobânzii în general, astfel încât să nu subroge 
riscului eventualele sale venituri. 

Rata fixă a dobânzii este nu alta decât una constan-
tă şi neafectată de oarecare modalităţi, în aşa mod în-
cât să plaseze debitorul băncii într-o poziţie financiară 
mai dificilă, dar în uneori poate chiar şi mai simplă. 
Practica bancară nu exteriorizează aplicarea unor rate 
fixe la dobânzile aferente creditelor acordate, deoare-
ce banilor atraşi de către bancă, de cele mai dese ori, 
la fel li se aplică calculul unor dobânzi flotante.

Rata flotantă a dobânzii este una permanent apli-
cabilă creditelor acordate şi este una care generează, 
în unele cazuri, riscuri sporite pentru debitor, deoare-
ce clauzele contractelor bancare prevăd oportunitatea 
băncii de a modifica rata dobânzii în creştere sau în 
descreştere, în funcţie de anumiţi factori economici în 
orice moment pe parcursul valabilităţii contractului. 

Creditorul nu poate modifica în mod unilateral mă-
rimea dobânzii decât în cazurile prevăzute de lege sau 
de contract. În caz că contractul prevede dreptul băn-
cii de a modifica în mod unilateral mărimea dobânzii, 
aceasta se va efectua exclusiv în funcţie de rata de 
bază a Băncii Naţionale, de rata inflaţiei şi de evoluţia 
pieţei, ținându-se cont de regulile echităţii (art.1237 

alin.(3) CC RM). Sintagma „regulile echităţii” as-
cunde după sine buna-credinţă a părţilor participante 
la naşterea unui contract de credit. Totodată, în proce-
sul contractării se face sprijin şi pe principiul libertăţii 
contractuale (art. 667 CC RM). Participanţii la circu-
itul civil, persoanele fizice ori juridice, sunt libere să 
încheie orice tip de contract şi să stabilească conţinu-
tul lor, cu condiţia respectării normelor imperative ale 
dreptului, ordinii publice şi bunelor moravuri (art.220 
alin.(2) CC RM)4. Acesta ar fi un prim punct al pru-
denţei eventualului beneficiar al creditului, în sensul 
căruia cel din urmă ar trebui să estimeze țintit inco-
modităţile care l-ar putea afecta ulterior. 

Deoarece banca nu obligă pe nimeni la semnarea 
contractului cu sine însuşi, eventualul contractant tre-
buie să conştientizeze toate riscurile creditării, inclu-
siv riscul dobânzii flotante şi să înţeleagă că aceasta, 
în primul rând, se poate modifica în creştere, ceea ce 
ar crea un dezavantaj financiar, şi, în al doilea rând, 
să perceapă că modificarea de către bancă a ratei do-
bânzii este influențată de o serie de factori ce, de fapt, 
nu depind de voinţa băncii. Dispute şi critici în acest 
context apar pe segmentul monitorizării procesului de 
modificare şi aplicare a ratei dobânzii de către bancă 
unipersonal în descreştere. Unele bănci, de exemplu, 
nu modifică în descreştere rata dobânzii unipersonal. 
Acest fapt ar contraveni principiului echităţii despre 
care se vorbeşte în art. 1237 CC RM. 

Regulile echităţii sunt o categorie ce face parte din 
sfera moralei sociale şi se exprimă în formă de idei, 
reprezentări şi sentimente cu privire la coraportul just 
dintre acţiunile subiectului vizavi de alţi subiecţi şi 
acţiunile respective, corelative acestora5. În atare con-
text, cu titlul de normă de prudenţă pentru beneficia-
rul de credit ar fi bine venită exercitarea unui control 
personal asupra fluctuației ratei dobânzii. Faptul dat 
ar expune opinia beneficiarului însuşi, în mod direct, 
asupra dobânzii aplicate. În unele cazuri, s-ar părea că 
modificarea de către bancă a ratei dobânzii în creştere 
şi menţinerea acesteia la un procent mai înalt, chiar 
dacă aceasta ulterior scade, nu afectează interesele 
debitorului până în momentul în care cel din urmă nu 
vine cu solicitarea de micşorare a ratei dobânzii. Deci 
se acţionează în măsura în care beneficiarul de credit 
cere efectuarea modificării ratei dobânzii, dar atâta 
timp cât ultimul nu vine cu o astfel de solicitare, ar 
fi însemnat că rata ce i se aplică nu-i afectează intere-
sele. În opinia noastră, acest fapt este unul contradic-
toriu principiului echităţii despre care se vorbeşte în 
art. 1237 CC RM, cel puţin din motivul că banca este 
partea contractuală mai puternică în relaţia de credit 
bancar, consumatorul – partea defavorizată (art. 732 
CC RM). 

Monitorizarea ratei de bază de către debitor direct 
este, de fapt, o procedură destul de simplă. În seco-
lul dezvoltării tehnologiilor informaţionale, rata de 
bază se face notorie prin prisma accesului la site-ul 
oficial al Băncii Naţionale www.bnm.md. Odată cu 
hotărârea de modificare de către Banca Naţională a 
ratei dobânzii, în condiţiile alin.(4) art. 1237 CC RM, 
creditorul îl va anunţa în scris pe debitor despre modi-
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ficarea mărimii dobânzii cu cel puţin zece zile înainte 
de modificarea propriu-zisă a acesteia. Mărimea nouă 
a dobânzii se va aplica la soldul existent al creditului 
la data modificării, în situaţia în care debitorul nu va 
achita creditul anticipat. 

Totodată, debitorului i se propune achitarea antici-
pată a creditului şi a dobânzii aferente acestuia la rata 
stabilită iniţial. În situaţia în care debitorul nu achită 
creditul şi toate plăţile aferente acestuia anticipat, ur-
mează a fi aplicată rata nouă a dobânzii.

În ședința Parlamentului din iulie 2013, a fost vota-
tă în lectura a doua legea privind contractele de credit 
pentru consumatori, care vizează mai multe modificări 
privind dobânda, comisioanele de rambursare antici-
pată și rezilierea contractului de credit. Noua lege obli-
gă instituţiile financiare să ofere informaţii exhaustive 
beneficiarilor privind rata efectivă a dobânzii, împreu-
nă cu orice costuri incluse, pentru a nu induce în eroa-
re consumatorii6. Necesitatea implementării unei astfel 
de legi era una impusă de regimul de urgenţă, deoarece 
aplicării în practică s-a supus achiziţionarea de către 
consumatori a diferitelor produse de uz personal cas-
nic în credit.

 Pe segmentul modificării unilaterale a dobânzii, 
regulile impuse în prezent s-au înăsprit destul de con-
siderabil în raport cu prevederile Codului civil. Aşadar, 
în condiţiile alin.(13) al Legii Republicii Moldova pri-
vind contractele de credit pentru consumatori nr.202 
din 12.07.2013 (În continuare Legea RM 202/2013) în 
mod imperativ s-au condiţionat următoarele:

a) dobânda va fi compusă dintr-un indice de refe-
rinţă, stabilit conform metodologiei Băncii Naţionale 
a Moldovei, la care creditorul poate adăuga o anumită 
marjă fixă pe toată durata derulării contractului; 

b) modul de calcul al dobânzii trebuie indicat în 
mod expres în contract, cu precizarea periodicităţii şi/
sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei do-
bânzii flotante, atât în sensul majorării, cât şi în cel al 
reducerii acesteia7.

Este de menţionat asupra faptului că, conform 
prevederilor precedente, nu a fost necesară indicarea 
modului de calcul al dobânzii, ceea ce o dată în plus 
avantaja creditorul şi de la un creditor la altul modul 
de calcul al dobânzii putea fi aplicat cu diferenţe sem-
nificative. 

Totodată, prin art.15 al Legii RM 202/2013 se in-
terzice introducerea în contractul de credit a clauzelor 
prin care se va permite creditorului modificarea unila-
terală a prevederilor contractuale, fără încheierea unui 
act adiţional de către consumator, ceea ce va proteja 
mult mai calitativ drepturile şi interesele consumato-
rului decât în cazul în care au fost protejate în absenţa 
unei astfel de prevederi speciale. În alin.(2) al acelu-
iaşi articol totuşi este rezervată clauza de îndreptăţire a 
creditorului în situaţia în care cel din urmă depune tot 
efortul pentru înştiinţarea debitorului îndreptată spre 
anumite modificări esenţiale ale contractului de credit. 
Totodată, se explică că nesemnarea de către debitor a 
actului adiţional la contractul de credit este calificată 
drept o acceptare tacită a modificării, însă este nulă de 
drept orice altă modificare a contractului, cu excepţia 

celei impuse de legislaţie, şi în cazul de faţă se face o 
referinţă clară la modificarea dobânzii indicate în con-
tract.

O noţiune nouă explicată prin Legea RM 202/2013 
ce se va aplica este „dobânda anuală efectivă”.

În cadrul calculării dobânzii anuale efective, se de-
termină costul total al creditului pentru consumator, 
cu excepţia costurilor suportate de către consumator 
pentru nerespectarea oricăruia dintre angajamentele 
stabilite prin contractul de credit şi a altor costuri în 
afara preţului de achiziţie, pe care, pentru achiziţii de 
bunuri şi servicii, este obligat să îl plătească, indiferent 
dacă tranzacţia este efectuată în numerar sau pe cre-
dit. Costurile administrării unui cont care înregistrează 
atât operaţiunile de plată, cât şi tragerile, costurile de 
utilizare a unui mijloc de plată atât pentru operaţiunile 
de plată, cât şi pentru trageri, precum şi alte costuri 
privind operaţiunile de plată sunt incluse în costul total 
al creditului către consumator, cu excepţia cazului în 
care deschiderea contului este opţională, iar costurile 
contului au fost indicate clar şi separat în contractul de 
credit sau în orice alt contract încheiat cu consumato-
rul (art.23 alin.(2) al Legii RM 202/2013).

 Este foarte bine venit faptul că „Dobânda anuală 
efectivă” nu s-a omis la capitolul informaţiilor stan-
dard care trebuie incluse în publicitate de către creditor 
(art.4 alin.(2) lit.f) a Legii RM 202/2013). În aşa mod, 
percepţia consumatorului nu se va mai camufla prin 
neestimarea deplină a informaţiilor aferente creditului 
ce urmează a fi solicitat. 

Acest lucru va trezi precauţii mai mari pentru con-
sumatori în cazul în care cei din urmă vor lua decizii 
referite la contractarea creditelor.

Într-un mod mai puţin clar este descris prin legea 
nouă „Dobânda anuală efectivă” în cazul contractelor 
de credit care permit variaţii ale ratei dobânzii.

Aşadar, prin alin.(4) art.23 al Legii RM 202/2013 
se explică:

„În cazul contractelor de credit ce cuprind clauze 
care permit variaţii ale ratei dobânzii aferente credi-
tului şi, dacă este cazul, ale cheltuielilor incluse în do-
bânda anuală efectivă, dar necuantificabile la momen-
tul calculării, dobânda anuală efectivă se calculează 
pe baza ipotezei conform căreia rata dobânzii aferente 
creditului şi celelalte costuri vor rămâne fixe în raport 
cu nivelul iniţial şi se vor aplica până la încetarea 
contractului de credit.”

Din conţinutul acestei norme ar fi reieşit că dobân-
da anuală efectivă nu poate include în sine ca indice 
de calcul o rată flotantă, şi dobânda anuală efectivă în 
natura sa, în general, nu poate fi estimată de către cre-
ditor în situaţia în care contractul permite variaţii ale 
ratei dobânzii. O precizare mai clară în sensul calcu-
lului dobânzii anuale efective în cazul contractelor de 
credit care cuprind clauze cu privire la variaţiile ratei 
dobânzii ar fi fost următoarea: dobânda anuală efecti-
vă se calculează pe baza ipotezei conform căreia rata 
dobânzii aferente creditului şi celelalte costuri vor 
rămâne fixe în raport cu nivelul iniţial până în mo-
mentul modificării acestora, şi se vor aplica până la 
încetarea contractului de credit.
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La fel, critic poate fi apreciată şi prevederea art.19 
alin.(2) a legii noi prin care se explică revocarea con-
tractului de credit legat, şi anume:

Articolul 19 a Legii RM 202/2013.
Dreptul de revocare a contractelor de credit legate
(1) În cazul în care consumatorul şi-a exercitat un 

drept de revocare a unui contract de furnizare de bu-
nuri sau servicii, acesta nu mai are obligaţii în temeiul 
unui contract de credit legat.

(2) „În cazul în care bunurile sau serviciile care fac 
obiectul unui contract de credit legat nu sunt furnizate 
sau sunt furnizate numai în parte, sau nu sunt conforme 
cu contractul de furnizare, consumatorul are dreptul 
de a se îndrepta împotriva creditorului în cazul în care 
consumatorul s-a îndreptat împotriva furnizorului, dar 
nu a reuşit să obţină satisfacerea pretenţiilor la care 
are dreptul în conformitate cu legislaţia sau cu con-
tractul de furnizare a bunurilor sau serviciilor.”

(3) În cazul în care consumatorului nu i-au fost fur-
nizate bunurile sau serviciile ori bunurile sau serviciile 
nu sunt conforme cu contractul de furnizare, acesta se 
poate îndrepta împotriva comerciantului în condiţiile 
prevăzute de Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 pri-
vind protecţia consumatorilor.

Aşadar, din dispoziţia citată, rezultă că creditorul fi-
ind în cadrul unui raport de fapt accesoriu cu consuma-
torul, ar fi putut să se aleagă cu pretenţii înaintate de că-
tre consumator, soluţionarea cărora ţine de competenţa 
furnizorului de bun sau serviciu, dar nu de competenţa 
creditorului. Astfel, în legătură cu faptul că creditorul în 
cadrul unui contract de credit legat definit ca: „contract 
de credit care, din punct de vedere obiectiv, constituie 
o unitate comercială/economică şi serveşte exclusiv fi-
nanţării unui contract ce are ca obiect furnizarea unor 
bunuri sau prestarea unui serviciu” (art.3 al Legii RM 
202/2013) este partea care nu are o altfel de sarcină de-
cât cea de achitare a serviciului sau produsului ales de 
către consumator, acesta nu poate fi atras la răspunde-
rea subsidiară răspunderii furnizorului de bază, pentru 
neajunsurile aferente bunului sau serviciului invocate 
de către consumator. Consumatorul poate solicita pre-
judicii morale în condiţiile art. 1422 al Codului civil al 
RM, poate solicita prejudiciu material efectiv cu titlul 
de unele venituri ratate, generate de neexecutarea sau 
executarea necalitativă a obligaţiilor furnizorului faţă 
de consumator, totodată poate solicita încasarea anu-
mitor penalităţi, dacă acestea sunt prevăzute de con-
tractul încheiat între furnizor şi consumator, dar aceste 
drepturi ale consumatorului categoric nu pot fi aplicate 
în raport cu creditorul în cadrul contractului de credit 
legat în modul în care acest lucru este permis în prezent 
de art.19 alin.(2) al Legii RM 202/2013. 

În legătură cu cele menţionate supra, considerăm 
că art.19 al Legii RM 202/2013 ar trebui să dispună în 
modul următor:

Articolul 19. Dreptul de revocare sau reziliere a 
contractului de credit legat de către consumator.

(1) În cazul în care consumatorul şi-a exercitat un 
drept de revocare a unui contract de furnizare de bu-
nuri sau servicii, acesta nu mai are obligaţii în temeiul 
unui contract de credit legat.

(2) În cazul în care bunurile sau serviciile care fac 
obiectul unui contract de credit legat nu sunt furnizate 
în deplină măsură sau nu sunt conforme cu contrac-
tul de furnizare, consumatorul are dreptul de a se în-
drepta împotriva creditorului, exclusiv cu solicitarea 
prin care va cere rezilierea contractului de credit le-
gat, fără necesitatea suplimentară de preavizare.

(3) În cazul în care bunurile sau serviciile care fac 
obiectul unui contract de credit legat sunt furnizate 
numai în parte, consumatorul are dreptul de a se în-
drepta împotriva creditorului cu solicitarea privind 
rezilierea contractului de credit legat, fără necesitatea 
suplimentară de preavizare, în partea ce ţine de efec-
tuarea plăţilor stabilite pentru bunurile sau serviciile 
nerecepționate. Totodată, consumatorul este în drept 
să renunţe total la executarea parţială a obligaţiei 
furnizorului, fără invocarea motivelor, reziliind con-
comitent şi contractul de credit legat. Dacă percepe-
rea parţială a prestaţiei sau a bunului s-a consumat de 
către consumator şi acesta nu poate restitui furnizoru-
lui prestaţia sau bunul în măsura în care l-a perceput, 
contractul de credit legat se va executa de către con-
sumator numai în partea echivalentă bunurilor sau 
serviciilor primite. 

(4) În cazul în care consumatorului nu i-au fost fur-
nizate bunurile sau serviciile ori bunurile sau servicii-
le nu sunt conforme cu contractul de furnizare, acesta 
se poate îndrepta împotriva comerciantului în condiţi-
ile prevăzute de Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 
privind protecţia consumatorilor.

Conform noii legi aprobate, în cazul majorării do-
bânzilor sau intenţiei de a introduce noi comisioane, 
consumatorul va avea dreptul să achite anticipat cre-
ditul, fără a plăti comisioane sau alte plăţi suplimen-
tare. În acelaşi timp, instituţiile de creditare nu vor 
putea impune consumatorului încheierea contractului 
de asigurare a bunurilor aduse în garanţie cu o anu-
mită societate, agreată de creditor. În cazul în care, 
după semnarea unui contract de creditare, consumato-
rul va descoperi totuşi că acesta îl dezavantajează, el 
va avea dreptul să revoce contractul în termen de 14 
zile calendaristice de la semnare. Totodată, debitorii, 
care intenționează să ramburseze anticipat împrumutul 
contractat vor achita 1% din valoarea achitată și 0,5%, 
dacă încetarea contractului de credit nu este mai mare 
de un an. Legea RM 202/2013 va spori esenţial dreptu-
rile consumatorilor de credite în raport cu băncile co-
merciale, instituţiile de microcreditare şi alte instituţii 
financiare nebancare.

O altă plată efectuată de către eventualul beneficiar 
al creditului în favoarea băncii este:

Comisionul2. 
 „În afară de dobândă, părţile pot conveni asupra 

unui comision pentru serviciile prestate în legătură cu 
utilizarea creditului” (art. 1238 CC RM).

Din conţinutul acestei prevederi, ar fi reieşit că 
achitarea comisionului se aplică exclusiv în legătură 
cu utilizarea creditului, dar nu şi cu acordarea lui. În 
legătură cu faptul că creditul nu poate fi utilizat fără a 
fi acordat, regimului bancar îi sunt caracteristice urmă-
toarele tipuri de comisioane:
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Aplicate 
persoanelor 

fizice 
(consumatorilor)

Aplicate persoanelor juridice

Comision pentru 
perfectarea 

pachetului de 
documente;

Comision unic 
administrativ;
Comision de 
valorificare;
Comision 

de restituire 
anticipată a 
creditului;

Comision pentru 
modificarea 
condiţiilor 

contractuale;

Comision pentru perfectarea 
pachetului de documente;

Comision unic administrativ;
Comision de valorificare;

Comision unic pentru 
prorogarea creditelor sau a 

liniilor de credit;
Comision de angajament, numai 

pentru creditele acordate din 
liniile de credit externe;

Comisionul de neutilizare;
Comision pentru acordarea 

creditului în formă de linie de 
credit;

Comision pentru transformarea 
creditului ordinar în linie de 

credit;
Comision pentru modificarea 

graficului iniţial stabilit în 
contractul de credit;

Comision pentru modificarea/
substituirea bunurilor gajate 

Băncii8. 

În sensul persoanelor fizice, lucrurile stau mai sim-
plu decât în sensul celor juridice. Din câte se observă 
în cele indicate supra, o bună parte de comisioane ce 
se aplică atât la acordarea, cât şi la utilizarea creditului 
coincid la ambii subiecţi ce eventual vor putea benefi-
cia de un credit.

Comisionul pentru perfectarea pachetului de docu-
mente – este unul echivalat în sumă fixă ce se percepe 
de la solicitant pentru acest serviciu şi variază între 80 
MDL şi 140 MDL în funcție de subiect.

Comisionul unic administrativ – se calculează în 
rată procentuală din soldul creditului acordat şi se înca-
sează până la/ori concomitent cu eliberarea creditului. 
Cuantumul acestuia variază între 0,5% şi 2% din valoa-
rea creditului acordat.

Comisionul de valorificare – pentru persoane fizice 
de cele mai dese ori nu se aplică. În caz de aplicare 
persoanelor fizice, acesta se aplică la soldul existent al 
creditului, la începutul fiecărui an de utilizare începând 
cu anul al doilea şi cuantumul acestuia este în medie de 
1%. Pentru persoane juridice, comisionul dat este unul 
aplicabil exclusiv pentru creditele cu o maturitate mai 
mare de 24 de luni şi se aplică anual la soldul maxim 
existent la începutul fiecărui an de utilizare a creditului, 
începând cu anul al treilea de utilizare a creditului. Mă-
rimea lui variază între 0,1% şi 1%.

Comision de restituire anticipată a creditului – 
esenţa acestuia este una clară şi reiese nemijlocit din 
denumire. Prezentul comision nu se aplică tuturor pro-
duselor de creditare, dar în caz de aplicare mărimea 
acestuia este în medie 1%.

Comision unic pentru prorogarea creditelor sau a 
liniilor de credit – se aplică de cele mai dese ori per-
soanelor juridice cu un cuantum ce variază între 0,5% 
şi 2%. Linia de credit este o formă de credit, care pre-

vede eliberarea creditului de către bancă debitorului şi 
restituirea acestuia de către debitor în limita soldului 
maxim al liniei de credit şi cu respectarea soldului mi-
nim, stabilite în contract. Soldul minim este o restricţie 
impusă la soldul activ al liniei de credit, pe care trebuie 
să-l menţină debitorul în orice moment de timp. Cu alte 
cuvinte, soldul minim este suma de bani împrumutaţi, 
pe care debitorul trebuie să o utilizeze permanent, în 
aşa fel încât de la această sumă, banca să perceapă do-
bânzi. De cele mai dese ori, această sumă minimă uti-
lizată constituie cel puţin 25% din suma liniei de credit 
total acordate.

Comision de angajament, numai pentru creditele 
acordate din liniile de credit externe – se aplică numai 
pentru creditele acordate persoanelor juridice şi consti-
tuie 0,75% anual din suma totală a creditului.

Comisionul de neutilizare – este tariful bancar care 
se încasează de către bancă de la debitor în situaţia în 
care cel din urmă nu utilizează creditul acordat în ter-
menele indicate în contractul de credit şi cuantumul 
mediu al acestuia constituie 0,75% din suma creditului 
neutilizat.

Comision pentru acordarea creditului în formă de 
linie de credit – se achită suplimentar la comisionul 
unic administrativ şi mărimea acestuia este de 0,25% 
din valoarea liniei de credit aprobate.

Comision pentru transformarea creditului ordinar 
în linie de credit – noţiunea „linie de credit” a fost ex-
plicată supra şi pentru a sesiza diferenţa dintre linie de 
credit şi credit ordinar, este relevant de explicat defini-
ţia creditului ordinar. 

Aşadar, creditul ordinar este împrumutul acordat de 
către bancă, astfel încât acestuia i se aplică o perioadă 
de tragere de cel mult 15 zile (în medie) din momentul 
semnării contractului şi suma acordată se utilizează de 
către debitor în cuantum total, fiind rambursată ulterior 
conform graficului de returnare stabilit de comun acord 
de către părţi la momentul semnării contractului de cre-
dit.

Comision pentru modificarea graficului iniţial sta-
bilit în contractul de credit – în medie 0,25% din soldul 
creditului (sau din limita maximă a liniei de credit) la 
momentul aprobării modificărilor. 

Comision pentru modificarea/substituirea bunurilor 
gajate băncii – în medie 0,25% din valoarea bunurilor 
gajate. 

Acest comision se aplică numai în cazul în care so-
licitarea de substituire sau modificare a bunurilor gajate 
vine din propria iniţiativă a debitorului. Totodată, cu 
acest comision se cumulează şi comisionul pentru per-
fectarea pachetului de documente.

Băncile comerciale nu sunt limitate în dreptul de a 
stabili comisioane pentru serviciile pe care le acordă în 
general şi în special pentru serviciul de creditare. Ti-
tlurile comisioanelor examinate supra sunt aplicate de 
către BC „VICTORIABANK” SA. Este remarcabil 
faptul că alte bănci ar putea să aplice şi alte tipuri de 
comisioane, însă comisioanele de bază ce se aplică la 
prestarea serviciilor de creditare au fost citate în alinia-
tele precedente. Din conţinutul acestora, se observă că 
comisioanele se aplică într-o proporție ce variază între 
0,1% şi până la 2% din suma creditului acordat. Aces-
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ta trebuie adunat cu dobânda anuală pentru a stabili 
costul total al unui credit care nu este garantat prin 
ceva. 

Din cele menţionate supra rezultă că un debitor 
care beneficiază de un credit, care nu se garantează 
prin ceva, achită pentru banii împrumutaţi exclusiv 
dobândă şi comision. 

Situaţia se modifică radical atunci când returul 
banilor împrumutaţi este garantat prin ceva. Art.1240 
alin.(1) CC RM explică faptul că părţile contractului 
de credit pot conveni asupra constituirii unor garan-
ţii reale (gaj), personale (fidejusiune) sau a unor alte 
garanţii uzuale în practica bancară. Constituirea ga-
ranţiei personale de către un terţ în favoarea băncii 
nu va supune debitorul la anumite cheltuieli supli-
mentare, însă constituirea garanţiilor reale atrage 
după sine suportarea acestora.

Acestea încep cu achitarea serviciilor pentru în-
tocmirea raportului de evaluare a obiectului gajului 
ori ipotecii în cazul bunurilor imobile. 

Evaluarea independentă a bunului3. 
Valoarea de piaţă şi de înlocuire a obiectului ipo-

tecii trebuie să fie stabilită printr-un raport de evalu-
are întocmit de către un evaluator, în conformitate cu 
legislaţia privind activitatea de evaluare şi Legea cu 
privire la ipotecă nr.142 din 26.06.20089 (în continu-
are Legea RM 142/2008). Preţurile pentru astfel de 
servicii sunt variabile, însă media stabilită pe piaţă 
este una după cum urmează: 

Obiectul Evaluarea Suma (lei)
Apartamente toate 500
Case, vile < 150 м2 800

>151 м2 1 000
Garaje toate 500
Terenuri 
pentru 
construcţii 
locative

toate 600

Terenuri 
pentru 
construcţii 
comerciale

toate 600

Loturi agricole < 1 ha 500
arabile şi 
păşuni

> 1 ha +50 lei – 1 ha 

vii şi livezi < 1 ha 700
> 1 hа +100 lei – 1 ha

Obiecte 
industriale, de 
comerţ, 

< 50 м2 700

administrati-
ve, depozite 

51- 100 м2 800

şi alte obiecte 
comerciale

101-200 м2 900

201-400 м2 1200

401-700 м2

701-1.000 м2
1500
2000

1.001-2.000 м2 2500
2.001-4.000 м2 3500
4.001-6.000 м2 4500
6.001-10.000 м2 6800
10.001-15.000 м2 9500
15.001-20.000 м2 12500
20.001-30.000 м2 17500

> 30.001 м2 negociabil
Din cele estimate în Tabel, urmează a fi reţinut că 

la dobânda şi comisionul aplicat creditului acordat de 
către bancă debitorului, acesta din urmă va achita supli-
mentar o taxă variabilă între 500 MDL şi 17.500 MDL 
pentru fiecare obiect ori bun imobil prin care îşi va ga-
ranta executarea obligaţiilor ce vor reieşi din contractul 
de credit. 

Asigurarea obiectului ipotecii4. 
Totodată, debitorul ipotecar este obligat să asigure 

obiectul ipotecii în beneficiul creditorului ipotecar, la 
valoarea de înlocuire, împotriva tuturor riscurilor de 
pieire sau deteriorare fortuită. Creditorul ipotecar poate 
asigura bunul ipotecat pe cheltuiala debitorului ipote-
car, dacă bunul nu a fost asigurat de debitorul ipotecar 
(Legea RM 142/2008)10.

Valoarea de înlocuire este suma cheltuielilor totale 
necesare pentru construcţia unei clădiri sau construcţii 
analogice obiectului evaluării, calculată în baza preţu-
rilor de piaţă existente la data evaluării, ţinând cont de 
uzura clădirii sau construcţiei evaluate. Costul asigu-
rării bunului imobil este unul variabil între 0,05% şi 
0,1% din valoarea de înlocuire a acestuia şi se stabileşte 
în funcţie de cifra valorii. În urma evaluării şi asigu-
rării bunului asupra căruia va fi constituită ipoteca în 
favoarea Băncii, urmează a fi supus autentificării însuşi 
contractul de ipotecă, deoarece conform legislaţiei în 
vigoare forma acestuia este una autentică. 

Taxa de autentificare a contractului de ipote-5. 
că

Aceasta este una în mărime de 0,1% din valoarea 
obiectului stabilită de către părţi, fapt prevăzut de Legea 
RM a taxei de stat nr.1216 din 03.12.92 – în continuare 
Legea RM 1216/1992), sumă de bani care trebuie să 
fie adăugată la dobândă, comision, taxă de evaluare şi 
asigurare achitată de către debitor11. Tot aici se adaugă 
şi taxa notarială care, la fel, se achită de către debitor. 

Cuantumul taxelor notariale se stabileşte de sine 
stătător de către notar, ceea ce se prevede de către Le-
gea RM cu privire la notariat nr.1453 din 08.11.200212. 
De cele mai dese ori, pentru autentificarea contractului 
de ipotecă, notarul încasează o sumă al cărei cuantum 
variază între 0,1% şi 1% din valoarea obiectului ipote-
cii stabilită de către părţile contractante. 

Taxa de înregistrare a contractului de gaj6. 
Pentru înregistrarea gajului, Legea RM 1216/1992 

stabileşte încasarea unei sume de 36 de lei în favoarea 
statului şi suplimentar la aceasta, debitorul mai achită 
şi taxa pentru serviciul notarial stabilită de către fiecare 
notar în parte.
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Deci, în situaţia în care se contractează un credit, 
obligaţiile conform cărora sunt garantate prin gaj sau 
prin ipotecă, costul banilor împrumutaţi se măreşte cu 
taxele enumerate supra. Lucrurile se complică în situ-
aţia în care debitorul admite restanţe la achitarea cre-
ditului. 

Dobânda majorată şi penalităţile7. 
În cazul neexecutării de către debitor la scadenţă a 

obligaţiei de restituire a creditului, precum şi a obliga-
ţiilor de plată a dobânzii şi a altor sume aferente, cre-
ditorul poate pretinde plata unor penalităţi de întârziere 
în modul şi în mărimea prevăzute de lege sau de con-
tract. Conform art. 625 al Codului civil al RM „Clauza 
penală se face în scris, dar nerespectarea formei scrise 
atrage nulitatea acesteia”. Totodată, cererile cu privire 
la încasarea clauzei penale conform legislaţiei în vi-
goare sunt prescrise în termen. Aşadar, prin art. 268 al 
Codului civil al RM se explică: „Se prescriu în termen 
de 6 luni, încasarea penalităţii”. Această regulă este 
neglijată, de unele bănci, ceea ce trebuie să trezească 
precauţii suplimentare debitorilor care se ciocnesc cu 
exercitarea silită a dreptului de creanţă prin intermediul 
instanţelor de judecată. Neglijarea regulii raportate la 
încasarea penalităţii însă nu poate fi calificată drept o 
neglijare a principiului echităţii, deoarece acesta este 
un drept al subiectului care solicită satisfacerea silită a 
creanţei pe care o are. În situaţia în care debitorul însă 
face trimitere la prevederile art.268 CC RM, atunci 
banca imediat îşi concretizează pretenţiile ajustând cal-
culul penalităţii la un termen de 6 luni. În cazul în care 
debitorul întârzie să efectueze plăţile datorate în baza 
contractului şi părţile nu au convenit în contract asupra 
unor penalităţi de întârziere, pentru suma datorată se 
încasează o dobândă cu 5% mai mare decât rata dobân-
zii prevăzute în contract (art.1243 alin.(1) şi( 2)).

Pe lângă costurile indicate supra este de menţionat 
că procesul contractării unui credit şi ridicării lui pro-
priu-zise răpeşte din timp, dar timpul la fel costă bani. 

Timpul8. 
Timpul este o resursă ca oricare alta, dar este una 

dintre cele mai importante ce poate spori eficienţa şi 
profitul, aşa încât buna gestionare a acestuia este o abi-
litate esenţială. Gestionarea corectă a timpului poate 
duce la creşterea productivităţii personale, poate per-
mite o concentrare mai sporită asupra priorităţilor, iar 
în cele din urmă, are efect direct asupra îmbunătăţirii 
operativităţii şi asupra succesului general al organiza-
ţiei13.

Concluzii şi recomandări
În contextul examinării celor citate enunțate supra, 

am fi putut să conchidem că banii împrumutaţi au cos-
turi destul de mari, care se calculează în cifre, exact în 
modul în care se calculează şi timpul destinat iniţierii 
unei relaţii de credit bancar. Aceasta înseamnă că even-
tualul debitor în relaţia de credit bancar trebuie să pună 
pe bilanţ toate costurile aferente eliberării creditului, 
astfel încât să conştientizeze care sunt cheltuielile tota-

le ce urmează a fi suportate pentru ca să beneficieze de 
un credit sau altul. 

De asemenea, concluzionăm că Legea 202/2013 
este una demult necesară pentru reglementarea relaţi-
ilor de creditare a consumatorilor, însă acesteia îi pot 
fi aplicate rezervele conţinutului mai bun, propus prin 
prezentul studiu, în partea articolelor 19 şi 23 din Legea 
202/2013.

Totodată, recomandăm ca să se implementeze o pre-
vedere imperativă şi clară, în ceea ce ţine de publicarea 
costului total al produselor bancare sau al dobânzilor 
anuale efective aferente acestora, astfel încât în urma 
examinării spoturilor publicitare din sursele media, 
eventualul debitor să poată estima corect şi incontes-
tabil cheltuielile totale aferente creditului solicitat, fără 
necesitatea suplimentară de a se adresa colaboratorilor 
bancari pentru anumite concretizări suplimentare. 

În afara acestora, o propunere de lege ferenda reiese 
din necesitatea introducerii unui nou aliniat în articolul 
1237 CC RM prin care s-ar fi explicat următoarele:

În cazul în care contractul prevede dreptul băncii 
de a modifica unilateral mărimea dobânzii şi unul din 
criteriile în funcţie de care se face acest lucru a fost 
diminuat în raport cu prevederile precedente, banca 
este obligată să efectueze recalculul plăţii la dobândă 
în diminuarea acesteia, în strictă concordanţă cu dimi-
nuarea indicatorilor care servesc drept condiţie pentru 
fluctuaţia ratei dobânzii, indiferent de faptul dacă de-
bitorul din contractul de credit bancar a cerut sau nu 
acest lucru.

În aceste condiţii, legislaţia ce reglementează relaţi-
ile de credit bancar ar fi fost mai armonizată cu necesi-
tăţile participanţilor la aceste raporturi. 

Recenzent:
Gheorghe CHIBAC,

doctor în drept, profesor universitar (USM)
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Datorită unor condiţii specifice, dictate de na-
tura faptei infracţionale, răspunderea pena-

lă pentru atragerea minorilor la activitate criminală 
sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale 
poate să survină doar începând cu vârsta de 18 ani. 
Întrucât norma de la art.208 CP RM stabileşte ex-
plicit excepţia de la regula fixată la alin.(1) art.21 
CP RM, potrivit căreia vârsta minimă a răspunderii 
penale este de 16 ani, iar în unele cazuri – 14 ani. 
În acest sens, V.G. Pavlov susţine: „Pentru pedepsi-
rea unor categorii de infracţiuni, mai întâi de toate 
se cere sau prezenţa unor semne suplimentare, care 
ar fi posedate de persoană, ori fapta infracţională se 
consideră ca atare doar la atingerea de către persoană 
a unei anumite vârste, unde răspunderea penală nu 
poate să survină, iar persoana care a comis fapta re-
spectivă nu poate fi considerat subiect al infracţiunii, 
dacă nu a atins vârsta cerută”1. 

În legătură cu vârsta răspunderii penale, în calitate 
de semn obligatoriu al subiectului infracţiunii prevăzu-
tă la art.208 CP RM, se impune ca firească întrebarea: 
este oare subiect special persoana care atrage un minor 
la activitate criminală, instigă la săvârşirea infracţiuni-
lor sau determină la săvârşirea unor fapte imorale, lu-
ând în consideraţie limita specială a vârstei răspunderii 
penale pentru o atare infracţiune? Tocmai în dependenţă 
de răspunsul existent, urmează a se stabili particularită-
ţile răspunderii penale a participanţilor la infracţiunea 
supusă analizei; or, în cazul în care subiectul infracţiu-

nii se va dovedi a fi unul special, regulile de stabilire a 
răspunderii penale a participanţilor la infracţiune vor fi 
specifice, în raport cu aceleaşi reguli dar cu privire la 
subiectul general.  

Cu atât mai mult, este actuală întrebarea formulată 
supra, dat fiind faptul distingerii în literatura de speci-
alitate a unor categorii a calităţilor speciale ale subiec-
tului infracţiunii (printre care şi vârsta), calităţi ce au 
menirea de a supune transformării subiectul infracţiunii 
în unul special, şi anume:

1. calităţi ce caracterizează statutul juridic al per-
soanei evoluând în postura de subiect al infracţiunii sau 
funcţia pe care acesta o exercită;

2. calităţile particularităţilor demografice (aparte-
nenţa sexuală, vârsta (subl. ne aparţine) etc.) sau starea 
de sănătate a persoanei, aici fiind atribuite infracţiunile 
prevăzute la art.208, art.209 CP RM;

3. calităţi ce caracterizează poziţia subiectului in-
fracţiunii în raport cu victima infracţiunii2.

La fel, A.Borodac3, referindu-se la subiectul special, 
clasifică semnele în funcţie de specificul calităţilor care 
determină subiectul categoriilor concrete de infracţiuni, 
unde una din categorii cuprinde calităţile speciale ale 
subiectului, în funcţie de semnele demografice, iar în 
dependenţă de vârsta persoanei, indică asupra subiec-
tului infracţiunii stipulată la art.208 CP RM.    

Sistematizări similare ale calităţilor speciale ale 
subiectului infracţiunii atestăm şi în literatura de spe-
cialitate a Federaţiei Ruse. Bunăoară, autorul rus                    

SuBIECTuL  INFRACŢIuNII  DE  ATRAGERE  A  MINORILOR 
LA  ACTIVITATE  CRIMINALă  SAu  DETERMINAREA  LOR  

LA  SăVÂRŞIREA  uNOR  FAPTE  IMORALE
Stanislav CoPEŢCHI,

magistru în drept, lector universitar (USM)

REZuMAT
În cadrul studiului întreprins, se încearcă a da răspuns la întrebarea dacă infracţiunea prevăzută la art.208 CP RM, 

exceptând circumstanţa agravantă de la alin.(2), dispune de un subiect special. Pentru a fi în prezenţa acestuia, se cere în-
trunirea, pe lângă semnele generale ale subiectului infracţiunii, şi unor semne speciale, fiind suplimentare în raport cu cele 
generale. De aceea, chiar dacă vârsta subiectului infracţiunii, stipulată la art.208 CP RM, este una specială, şi anume, 18 
ani, acest lucru nu este semnificativ că făptuitorul se atribuie la categoria subiecţilor speciali; or, această calitate nu e, în 
acelaşi timp şi una suplimentară. La fel, sunt supuse analizei şi alte aspecte, îndeosebi, legate de vârsta subiectului infracţi-
unii; importanţa diferenţei nesemnificative de vârstă dintre victimă şi făptuitor; posibilitatea evoluării persoanei emancipate 
în calitate de subiect al infracţiunii prevăzută la art.208 CP RM.

Cuvinte-cheie: subiectul infracţiunii, vârsta răspunderii penale, subiectul special, semne speciale, semne suplimentare, 
participanţii la infracţiune, persoană emancipată.    

SuMMARY
In the undertaken study we are trying to give an answer to the question whether the offense referred to in art.208 CP RM, 

except aggravating circumstance par (2) has a special subject. To be in his presence is required meeting in addition to general 
signs the subject of the offense and some special signs being additional to general ones. Therefore, even if the age of the subject 
offense stipulated in art.208 CP RM is special – 18 years, this does not signify that the offender is assigned to the category of 
special subjects, or, this quality is not the same time and one extra. Similarly, we analyzed other issues, particularly related to 
the age of the subject offense; importance no significant difference in age between the victim and the offender.

Keywords: subject of the offense, the age of criminal responsibility, special subject, special signs, additional signs, and 
participants in the crime emancipated person.
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I.V. Tarasova4 susţine că toate semnele subiectului spe-
cial se împart în următoarele grupe:

1. în dependenţă de particularităţile fizice ale per-
soanei: gen (bărbat, femeie); vârstă (minor, adult); sta-
rea sănătăţii (persoană infectată cu virusul HIV-Sida); 

2. în dependenţă de cetăţenie (cetăţean străin, apa-
trid);

3. în dependenţă de relaţiile familiale (părinţi, copii, 
alte rude) şi alte relaţii (dependenţa materială, boala, 
neputinţa);

4. în dependenţă de poziţia de serviciu a persoanei 
(reprezentantul organelor puterii de stat, organelor ad-
ministraţiei publice locale, întreprinderilor de stat şi 
municipale, colaboratorii organelor de drept);

5. în dependenţă de profesie şi caracterul muncii 
îndeplinite (medicul, notarul, persoana care conduce 
mijlocul de transport);

6. în dependenţă de atitudinea faţă de serviciul mili-
tar (militar, rezervist);

7. în dependenţă de participarea în procesul de jude-
cată (martor, parte vătămată, traducător, expert).  

Este adevărat că unele componenţe de infracţiune, 
pe lângă condiţiile generale pe care trebuie să le întru-
nească cu privire la subiectul infracţiunii, cuprind şi alte 
semne ale subiectului infracţiunii, ca: ocupaţia, genul, 
profesia, cetăţenia, starea socială; semne care, deşi sunt 
suplimentare, au valoare la calificarea unei infracţiuni 
în conformitate cu o normă de drept concretă.        

Preliminar, pentru a răspunde la întrebarea sus-
formulată, urmează de stabilit conţinutul noţiunii 
de subiect special. Spre regret, legea penală nu dă o 
definiţie subiectului special, acest lucru fiind pus în 
sarcina doctrinei. Astfel, R.Popov consideră că prin 
subiect special al infracţiunii se are în vedere per-
soana fizică sau juridică, care, în afară de calităţile 
generale cerute de partea generală a Codului penal, 
trebuie să posede calităţile speciale cerute de norma 
din partea specială a Codului penal, în care se stabi-
leşte răspunderea pentru acea infracţiune5.     Pare a 
fi reuşită definiţia dată de I.V. Tarasova6, potrivit că-
reia subiectul special este persoana care posedă ală-
turi de condiţiile generale ale subiectului infracţiunii 
(atingerea unei anumite vârste, responsabilitatea), 
condiţii speciale suplimentare (subl. ne aparţine), 
obligatorii şi necesare pentru o componenţă de in-
fracţiune concretă. Asemenea condiţii sunt apreciate 
drept facultative, devenind obligatorii doar în cazul 
unor componenţe de infracţiune concrete. La fel, este 
utilă reproducerea punctului de vedere exprimat de 
X.Ulianovschi, în acord cu care subiectul special al 
infracţiunii reprezintă acel subiect activ al infracţiu-
nii, care, pe lângă calităţile generale (subl. ne aparţi-
ne) ale lui: persoană fizică, responsabilă, care a atins 
vârsta necesară răspunderii penale şi are libertatea 
de voinţă şi acţiune, mai are şi unele calităţi speciale, 
cerute de componenţa concretă de infracţiune7.  

Luând în consideraţie definiţiile doctrinare date su-

biectului special al infracţiunii, în raport cu existenţa 
semnelor obligatorii ale subiectului infracţiunii, prin-
tre care şi vârsta răspunderii penale, conchidem asupra 
faptului că vârsta nu poate determina evoluarea persoa-
nei care comite infracţiunea în postura de subiect spe-
cial al infracţiunii, din moment ce vârsta răspunderii 
penale constituie deja un semn obligatoriu al subiectu-
lui infracţiunii. 

Analizând definiţiile date de oamenii de ştiinţă su-
biectului special al infracţiunii, constatăm că vom fi în 
prezenţa subiectului special al infracţiunii, ori de câte 
ori, pe lângă condiţiile generale indicate în conţinutul 
normelor generale (caracterul fizic, vârsta şi responsa-
bilitatea) pe care trebuie să le întrunească, în mod ne-
cesar, orice persoană fizică, aceasta trebuie să cuprindă 
şi unele condiţii speciale prevăzute de normele specia-
le ale Codului penal care stabilesc răspunderea penală 
pentru o infracţiune concretă, condiţii suplimentare în 
raport cu condiţiile generale. În acest sens, are drepta-
te F.S. Brajnik, atunci când afirmă că subiectul special 
reprezintă acel subiect care posedă anumite semne su-
plimentare (subl. ne aparţine) şi care sunt indicate în 
norma de drept penal corespunzătoare. În continuarea 
aceleiaşi idei, autorul nominalizat indică că subiectul 
special al infracţiunii constituie o specie a subiectului 
infracţiunii care cuprinde toate semnele subiectului ge-
neral şi se deosebeşte de acesta doar prin anumite tră-
sături suplimentare (subl. ne aparţine)8. O poziţie simi-
lară este exprimată şi de A.V. Ragulina, în conformitate 
cu care subiectul special este persoana care posedă, în 
afară de cele trei semne obligatorii (subl. ne aparţine), 
unele semne facultative, care devin constructive (de 
bază) în cazul unei componenţe de infracţiune con-
cretă9. Aceeaşi semnificaţie o are subiectul special şi 
în doctrina de specialitate autohtonă10, conform căreia 
subiectul special este persoana care, pe lângă trăsăturile 
generale ale subiectului infracţiunii (caracter fizic, vâr-
stă, responsabilitate), posedă şi trăsături suplimentare 
(subl. ne aparţine), deosebite, specifice doar lui, indi-
cate în articolul Părţii speciale din Codul penal.      

De aici desprindem că, pentru a fi în prezenţa su-
biectului special, este necesar ca, pe de o parte, semne-
le ce caracterizează un asemenea subiect să fie indica-
te explicit sau implicit în norma de drept ce stabileşte 
răspunderea penală pentru o infracţiune concretă, iar 
pe de altă parte, aceste semne trebuie să fie suplimen-
tare, în raport cu semnele generale ale subiectului in-
fracţiunii.  

În acest sens, apare întrebarea: care condiţii spe-
ciale prevăzute de dispoziţia normei de la art.208 CP 
RM (cu excepţia normei de la alin.(2) art.208 CP RM) 
trebuie să le conţină subiectul infracţiunii, în afară de 
calităţile generale cerute de normele generale ale Co-
dului penal, pentru a fi în prezenţa subiectului special 
al infracţiunii? 

Evident că aparent este vorba de vârsta răspunderii 
penale a subiectului infracţiunii, care în cazul infrac-
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ţiunii cercetate este de 18 ani, doar că aceasta nicide-
cum nu poate să apară pe post de condiţie suplimentară. 
Ea nu este suplimentară, din moment ce o atare condi-
ţie este una generală, cerută expres de lege, şi care nu 
poate să lipsească nici în cazul infracţiunii de atragere 
a minorilor la activitate criminală sau determinarea lor 
la săvârşirea unor fapte imorale. Doar că în cazul unei 
asemenea fapte, limita de vârstă este una specială, lucru 
care nu denotă prezenţa unui semn special. Acesta ră-
mâne a fi acelaşi.     

Vârsta făptuitorului în contextul faptei de atragere 
a minorilor la activitate criminală sau determinarea lor 
la săvârşirea de fapte imorale nu poate să indice asupra 
prezenţei unui subiect special, din moment ce printre 
condiţiile generale cerute de lege pentru a fi în prezenţa 
subiectului infracţiunii, în general, se numără şi vârsta. 
Şi cum ar putea atunci vârsta, ca semn al subiectului in-
fracţiunii, să îndeplinească un rol dublu: 1) drept condi-
ţie generală, caracteristică oricărui subiect al infracţiunii 
– persoană fizică, şi 2) drept condiţie specială, carac-
teristică doar unor subiecţi ai infracţiunii. Este unanim 
admis faptul că vârsta răspunderii penale este o condiţie 
generală a subiectului infracţiunii, de aici şi concluzia 
asupra inadmisibilităţii recunoaşterii vârstei în calitate 
de semn special al subiectului infracţiunii.

În acest context, ne alăturăm opticii exprimate de 
B.А. Mkrtâcian: „Semnele atingerii de către persoană 
a vârstei de 14, 16 şi 18 ani sunt atribuite la semnele 
generale ale subiectului infracţiunii. Includerea acestora 
în cadrul semnelor subiectului special ar intra în contra-
dicţie cu cerinţa: caracteristica subiectului special tre-
buie să indice asupra unor semne suplimentare, pe lângă 
cele de bază. Este greu de închipuit că atingerea de către 
persoană a unei anumite vârste, de exemplu de 18 ani, 
să evolueze în calitate de semn suplimentar”11.  

Pe cale de consecinţă, nu putem agrea clasificările 
subiecţilor speciali ai infracţiunii făcute în doctrină, po-
trivit cărora în una din categoriile subiecţilor speciali 
sunt incluşi subiecţii determinaţi de unele calităţi fizice, 
demografice, şi anume, subiecţii care au atins vârsta de 
18 ani, vârsta în acest caz, în viziunea acestora, fiind 
calitatea specială cerută de lege.

Din aceste considerente, nu putem susţine părerea 
exprimată de unii autori12, precum că subiect al infracţi-
unii cercetate este unul special, datorită faptului că doar 
persoana fizică care a atins vârsta de 18 ani poate fi trasă 
la răspundere penală. Susţinem întru totul poziţia acelor 
autori care recunosc subiectul infracţiunii prevăzută la 
art.208 CP RM, drept subiect general13. 

Sintetizând juridic cele expuse supra, suntem de pă-
rerea că vârsta în niciun caz nu poate constitui o calitate 
specială a subiectului infracţiunii, iar stabilirea de către 
legiuitor în conţinutul dispoziţiei unor norme de incrimi-
nare aparte (cum este cazul art.208 CP RM) a unei alte 
limite de vârstă, nu are să însemne decât posibilitatea 
tragerii la răspundere penală pentru o asemenea faptă 
doar în cazul în care persoana care a comis infracţiunea 

are împlinită vârsta respectivă (în cazul nostru vârsta 
de 18 ani), aceasta constituind pur şi simplu, datorită 
naturii juridice a infracţiunii, o excepţie de la regula 
generală prevăzută la art.21 CP RM.

Totodată, unii autori ar putea obiecta concluzia la 
care am ajuns, ca motiv servind faptul neindicării de 
către legiuitor la art.21 CP RM a excepţiei de la regula 
generală a vârstei răspunderii penale, excepţie ce vi-
zează şi infracţiunea analizată, şi anume, prin trasarea, 
similar normei de la alin.(2) art.21 CP RM, a tuturor 
componenţelor de infracţiune, pentru săvârşirea căro-
ra sunt pasibile de răspundere penală persoanele fizice 
care au vârsta de 18 ani. 

Ca replică la o atare eventuală obiecţie, vom men-
ţiona că nu poate fi considerat subiect special persoana 
care a atins majoratul, chiar dacă despre vârsta acesteia 
este indicat expres în conţinutul normei de la art.208 
CP RM, adică într-o normă specială, şi nu una generală 
cum este cea de la art.21 CP RM. Indiferent de locul 
situării unei astfel de condiţii, vârsta în acest caz este 
un semn general al subiectului infracţiunii; or, nu este 
cu putinţă ca la art.21 CP RM să fie stipulate toate com-
ponenţele de infracţiune pentru care vârsta răspunderii 
penale este de 18 ani. Instituirea explicită unei astfel de 
excepţii de la regula generală, în cadrul articolului des-
tinat reglementării condiţiilor generale ale subiectului 
infracţiunii, fără indicarea în conţinutul normei speciale 
a vârstei subiectului infracţiunii, ar duce la trunchierea 
sensului pe care îl comportă infracţiunea propriu-zisă.

De aceea nu ne putem ralia opiniei potrivit căreia 
vârsta de 18 ani a răspunderii penale pentru infracţiunea 
de atragere a minorilor la activitate criminală trebuie să 
fie indicată nu în articolul din partea specială a Codului 
penal, dar în partea generală, unde este prevăzut expres 
vârsta răspunderii penale14.   

Tocmai graţie faptului că vârsta răspunderii pena-
le în cazul infracţiunii prevăzute la art.208 CP RM nu 
constituie un semn special al subiectului infracţiunii, ci 
unul general, această condiţie urmează să se răsfrângă 
şi asupra celorlalţi participanţi la infracţiune. De aceea 
suntem întru totul de acord cu poziţia lui Iu.E. Pudovo-
cikin, potrivit căreia vârsta în cazul faptei respective nu 
constituie un semn special al subiectului infracţiunii, 
dar de bază, obligatoriu, care trebuie posedat de orice 
participant la infracţiune, independent de rolul pe care-l 
îndeplineşte15. Altfel zis, orice persoană fizică, respon-
sabilă, care a atins vârsta de 18 ani, poate fi subiect al 
infracţiunii prevăzute la art.208 CP RM, indiferent de 
faptul dacă în cazul în care infracţiunea a fost comi-
să de mai multe persoane, aceasta a îndeplinit rolul de 
organizator, instigator sau complice. Chiar şi persoana 
care nu atrage nemijlocit minorul la activitate crimi-
nală, dar care contribuie doar la comiterea unei astfel 
de fapte, spre exemplu prin darea unor sfaturi autoru-
lui infracţiunii, va fi supusă răspunderii penale în baza 
art.208 CP RM doar dacă a atins vârsta răspunderii 
penale pentru numita faptă prejudiciabilă, adică vârsta 
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de 18 ani. Anume din acest considerent, nu vor putea 
fi apreciaţi drept complici, organizatori sau instigatori 
la infracţiunea prevăzută la art.208 CP RM persoanele 
care, la momentul săvârşirii infracţiunii de atragere a 
minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la 
săvârşirea unor fapte imorale, nu au atins vârsta de 18 
ani, deşi au atins vârsta generală de 16 ani de tragere la 
răspundere penală.

Mai mult ca atât, potrivit alin.(6) art.42 CP RM, 
participanţii trebuie să întrunească semnele subiectului 
infracţiunii. Din norma citată, rezultă clar că partici-
panţii la infracţiune urmează să înglobeze acele semne 
caracteristice subiectului unei infracţiuni concrete (în 
cazul nostru, semnele subiectului infracţiunii stipulate 
la art.208 CP RM), dar nu semnele de bază ale subiec-
tului infracţiunii în general. 

În tratarea acestei poziţii, M.Grama susţine că sunt 
pasibili de pedeapsă participanţii la infracţiune pentru 
care răspunderea survine de la 16 ani, dacă persoanele 
au atins vârsta de 16 ani, iar dacă răspunderea survine 
de la 14 ani, atunci participanţii pot fi supuşi răspunde-
rii penale la atingerea anume a acestei vârste16. 

Prin extrapolare, considerăm aplicabilă teza respec-
tivă şi cazurilor în care vârsta răspunderii penale este 
de 18 ani, astfel încât dacă răspunderea penală survine 
de la 18 ani, aşa cum este cazul infracţiunii de atragere 
a minorilor la activitate criminală sau determinarea lor 
la săvârşirea unor fapte imorale, atunci şi participan-
ţii la o atare infracţiune vor fi pasibili de răspundere 
penală şi, implicit, pedeapsă penală, doar la atingerea 
acestei vârste.   

În acelaşi context, urmează să decidem cum va răs-
punde un minor (bineînţeles, un minor care are vârsta 
răspunderii penale şi este responsabil) în cazul atragerii 
unui alt minor la activitate criminală sau determinării 
acestuia la săvârşirea unor fapte imorale, din moment 
ce vârsta răspunderii penale pentru infracţiunea specifi-
cată la art.208 CP RM este de 18 ani. Este cert că acesta 
nu va purta răspundere pentru infracţiunea de atragere 
a minorilor la activitate criminală sau determinarea lor 
la săvârşirea unor fapte imorale. Totuşi, nu este exclusă 
angajarea unei eventuale răspunderi penale în privinţa 
minorului făptuitor atunci când minorul instigat la să-
vârşirea unei infracţiuni va recurge la comportamentul 
infracţional, la comiterea căruia a fost instigat. În doc-
trină17, se menţionează că în astfel de cazuri, răspunde-
rea penală se va determina în baza regulilor aplicabile 
instituţiei participaţiei la infracţiune. 

În asemenea circumstanţe, un minor (care întruneşte 
condiţiile subiectului infracţiunii) care va instiga un alt 
minor la comiterea unei infracţiuni concrete, şi în urma 
respectivei influenţe, cel din urmă va trece la comiterea 
infracţiunii, atunci primul va fi pasibil unei răspunderi 
penale în baza normei care consacră fapta prejudiciabi-
lă la care a recurs minorul determinat. La concret, mi-
norul făptuitor va purta răspundere penală în calitate de 
instigator la infracţiunea comisă de minorul instigat. În 

cazul în care acţiunile de determinare a unui minor la 
comiterea unei infracţiuni sunt exercitate de un minor 
împreună cu un adult, atunci minorul poate îndeplini 
şi rolul de complice la infracţiunea comisă. Alta va fi 
soluţia în situaţia unor acţiuni de determinare la comi-
terea unei infracţiuni a unui minor care nu este pasibil 
de răspundere penală pentru fapta penală la comiterea 
căreia este determinat din cauza vârstei sau iresponsa-
bilităţii, sau asupra unui minor care nu poate fi supus 
răspunderii penale din alte motive prevăzute de lege. Şi 
în acest caz, soluţia de calificare derivă din prevederea 
de la alin.(2) art.42 CP RM, potrivit căreia se consideră 
autor persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit fapta 
prevăzută de legea penală, precum şi persoana care a 
săvârşit infracţiunea prin intermediul persoanelor care 
nu sunt pasibile de răspundere penală din cauza vârstei, 
iresponsabilităţii sau din alte cauze prevăzute de pre-
zentul cod. Cu privire la acest fapt, în doctrină18, se vor-
beşte despre pricinuirea indirectă (mediată) a daunei. 
Evident, pentru a fi în prezenţa autoratului mediat, este 
necesar ca minorul făptuitor să coopereze la săvârşirea 
infracţiunii prin intermediul unui minor care nu poa-
te fi supus răspunderii penale, cu o altă persoană care 
posedă semnele subiectului infracţiunii. În caz contrar, 
pentru calificarea acţiunilor minorului făptuitor, nu vor 
mai fi relevante prevederile alin.(2) art.42 CP RM, fap-
ta nefiind comisă în participaţie. Dar şi în această ipo-
teză, minorul făptuitor va răspunde pentru fapta comisă 
de minorul care nu poate fi supus răspunderii penale, 
cel din urmă servind în mâinile primului drept mijloc 
de comitere a infracţiunii.  

În alt registru, în legătură cu vârsta persoanei pasibi-
le de răspundere penală, în calitate de semn constitutiv 
al componenţei de infracţiune, se impune de precizat 
dacă are sau nu relevanţă la încadrare în conformitate 
cu art.208 CP RM, diferenţa de vârstă dintre victimă şi 
făptuitor. Se va aplica oare art.208 CP RM chiar şi în 
cazul în care diferenţa de vârstă dintre victimă şi făptu-
itor este de doar câteva luni sau zile?

După N.K. Semerneva, nu are importanţă diferen-
ţa de vârstă dintre subiectul şi victima infracţiunii19. 
De aceeaşi părere sunt şi alţi doctrinari.20 În opinia lui       
D.V. Belţov, diferenţa nesemnificativă de vârstă între 
cel ce atrage şi persoana atrasă nu constituie temei de 
modificare a naturii juridice a celor comise, precum şi 
nu liberează persoana de la răspundere21.    

Pe de altă parte, G.N. Borzenkov crede că, în cazul 
diferenţei de vârstă de câteva luni dintre victimă şi făp-
tuitor, nu este eficient a trage infractorul la răspundere 
penală22. Pe aceeaşi undă se situează Т.А. Оleinikova, 
care relevă că atingerea formală a vârstei de 18 ani în 
anumite cazuri, când minorul este mai mic doar cu câ-
teva luni ca persoana adultă care l-a atras la săvârşirea 
infracţiunii sau faptei antisociale, nu întotdeauna poate 
fi considerat drept temei de a-l trage pe adult la răspun-
dere penală23. O opinie apropiată formulează L.Gîrla: 
„Legiuitorul la stabilirea vârstei de 18 ani, de la care 



Nr. 2, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

90

este pasibilă răspunderea penală pentru atragerea mi-
norilor la activitate criminală, a avut în vedere deter-
minarea avantajelor de vârstă a subiectului infracţiunii 
în raport cu minorul. De aceea, în cazul în care subiec-
tul infracţiunii este mai în vârstă ca minorul cu câteva 
luni, nu este echitabil, după părerea unor cercetători, 
tragerea la răspunderea penală a unui asemenea adult 
în conformitate cu art.208 CP RM”24.

Autorii ruşi, V.B. Borovikov şi L.Iu. Egorova afir-
mă că, de regulă, subiectul infracţiunii analizate este 
persoana care nu e departe de perioada minoratului25.

Într-adevăr, studiul empiric al practicii judiciare 
cu privire la infracţiunea prevăzută la art.208 CP RM 
permite a conchide asupra faptului că vârsta subiec-
tului infracţiunii nu este cu mult peste vârsta victimei 
infracţiunii. În cele mai dese cazuri, diferenţa de vâr-
stă este mică, de doar câţiva ani, vârsta făptuitorului 
fiind cuprinsă, de obicei, de perioada postadolescenţei. 
Acest fapt se datorează în special existenţei unor ra-
porturi tipice dictate de anumite interese comune, care 
pot apărea între victimă şi făptuitor atunci când vârsta 
acestora este una apropiată. Dar şi în situaţia descrisă, 
chiar în cazul existenţei între făptuitor şi victimă a unei 
diferenţe de vârstă doar de câteva luni, pericolul social 
al faptei adultului de atragere a unui minor la comiterea 
de infracţiuni sau săvârşirea unor fapte imorale, rămâ-
ne a fi prezent. Deşi unii autori consideră ineficientă, 
pentru astfel de cazuri, angajarea răspunderii penale în 
privinţa făptuitorului, suntem de părerea că atât timp 
cât în acţiunile persoanei care a atins vârsta de 18 ani 
sunt prezente semnele constitutive ale infracţiunii pre-
văzute la art.208 CP RM, este pe deplin raţional şi legal 
tragerea la răspundere penală a unei astfel de persoane. 
Chiar şi în condiţiile unei diferenţe mici de vârstă, este 
absolut posibilă lezarea relaţiilor sociale privitoare la 
dezvoltarea normală fizică, socială, morală, intelectua-
lă şi spirituală a minorilor. Diferenţa de vârstă neînsem-
nată dintre subiecţii relaţiilor sociale protejate de nor-
ma incriminatoare de la art.208 CP RM nicidecum nu 
poate schimba natura juridică a infracţiunii analizate. 
Cu atât mai mult, diferenţa mică de vârstă dintre făptu-
itor şi victimă nu poate constitui drept temei special de 
liberare de răspundere penală a persoanei adulte pentru 
cele săvârşite; or, voinţa puterii legislative este cu totul 
alta. Cel puţin aşa rezultă din interpretarea sistemică a 
dispoziţiei normei de incriminare de la art.208 CP RM 
în raport cu dispoziţia normei de la art.174 CP RM, în 
acord cu care, persoana care a realizat un raport sexuat 
altul decât violul, acte de penetrare vaginală, anală sau 
bucală şi altele, în privinţa unei persoane despre care 
ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 16 ani, nu 
este pasibilă de răspundere penală, dacă este la nivel 
apropiat cu victima în ceea ce priveşte vârsta (subl. ne 
aparţine) şi dezvoltarea fizică şi psihică. Astfel, dacă 
legiuitorul ar fi dorit, ar fi indicat expres, ca în cazul 
normei citate, temeiul special de liberare de răspunde-
re penală a făptuitorului în legătură cu vârsta apropiată 

de cea a victimei. În acelaşi timp, nu considerăm opor-
tun completarea art.208 CP RM cu un asemenea temei 
special de liberare de răspundere penală. Eventual, o 
asemenea circumstanţă va putea fi luată în calcul de 
către instanţa de judecată în procesul individualizării 
pedepsei penale, făptuitorul având posibilitatea de a be-
neficia de un tratament sancţionator mai blând; or, nu 
pot fi puse pe acelaşi cântar, fapta persoanei care a atins 
vârsta de 18 ani de atragere a unui minor la activitate 
criminală sau la săvârşirea de fapte imorale, când, pe 
de o parte, între făptuitor şi victimă, există o diferenţă 
de vârstă însemnată, iar pe de altă parte, diferenţa de 
vârstă dintre aceştia este una apropiată. Cu toate aces-
tea, nu este exclusă posibilitatea liberării de răspundere 
penală a făptuitorului, dar în condiţiile capitolului VI 
din partea generală a Codului penal, capitol ce prevede 
temeiurile generale ale liberării de răspundere penală.

Totuşi, în unele cazuri, luând în consideraţie vârsta 
apropiată dintre victima şi subiectul infracţiunii de atra-
gere a minorilor la activitate criminală sau determina-
rea lor la săvârşirea unor fapte imorale, în cumul cu alte 
circumstanţe obiective sau subiective ale cauzei, dar 
neizolate de acestea (de exemplu, comiterea anterioară 
împreună a unei alte infracţiuni, dar la iniţiativa mino-
rului, personalitatea făptuitorului precum şi a victimei 
infracţiunii etc.) este posibil să opereze prevederea de 
la alin.(2) art.14 CP RM conform căruia: „Nu consti- 
tuie infracţiune acţiunea sau inacţiunea care, deşi for-
mal, conţine semnele unei fapte prevăzute de legea pe-
nală, dar, fiind lipsită de importanţă, nu prezintă gradul 
prejudiciabil al unei infracţiuni”.

O altă întrebare care apare în contextul vârstei su-
biectului infracţiunii prevăzute la art.208 CP RM rezidă 
în posibilitatea evoluării persoanei emancipate în cali-
tate de subiect al infracţiunii. O astfel de întrebare este 
dictată de faptul că, odată ajunşi la vârsta de 16 ani şi 
fiind emancipate, persoanele fizice dobândesc drepturi 
depline ca şi majorii. Subiect al infracţiunii cercetate 
este persoana care a atins vârsta de 18 ani, adică per-
soana care a ajuns la majorat, fiind deci major. Potrivit 
legislaţiei civile, şi anume alin.(1) art.20 CC RM,26 la 
împlinirea vârstei de 18 ani, persoana fizică dobândeşte 
capacitatea deplină de exerciţiu. La prima vedere, con-
cluzia care se trage din norma enunţată prin interpreta-
rea sistematică în raport cu norma de la art.208 CP RM, 
este că subiect al infracţiunii de atragere a minorilor la 
activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea 
unor fapte imorale, este persoana fizică care a obţinut 
capacitatea deplină de exerciţiu.

Totodată, legislaţia civilă permite dobândirea capa-
cităţii depline de exerciţiu şi la o vârstă mai fragedă 
decât 18 ani. Este vorba de obţinerea capacităţii depline 
de exerciţiu de către un minor care a atins vârsta de 
16 ani prin emancipare. Potrivit alin.(3) art.20 CC RM, 
minorul care a atins vârsta de 16 ani poate fi recunoscut 
ca având capacitate de exerciţiu deplină, dacă lucrează 
în baza unui contract de muncă sau, cu acordul părinţi-
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lor, adoptatorilor sau curatorului, practică activitate de 
întreprinzător. Atribuirea capacităţii depline de exerci-
ţiu unui minor (emancipare) se efectuează prin hotărâre 
a autorităţii tutelare, cu acordul ambilor părinţi, adopta-
torilor sau curatorului, iar în lipsa unui astfel de acord, 
prin hotărâre judecătorească.

În aceste condiţii, apare firească întrebarea, dacă o 
persoană emancipată (persoană care nu a atins vârsta 
de 18 ani, dar are deja vârsta de 16 ani având capacitate 
deplină de exerciţiu) poate fi subiect al infracţiunii sti-
pulate la art.208 CP RM?

Considerăm că nu. Întru susţinerea poziţiei date, 
menţionăm că nu este obligatoriu ca subiectul infrac-
ţiunii specificată la art.208 CP RM să fie o persoa-
nă care a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu. 
Notabil este faptul atingerii de către acesta a vârstei 
de 18 ani. Sau cel puţin aşa rezultă din norma de 
incriminare. La descrierea normei de la art.208 CP 
RM, legiuitorul naţional nu pune accentul pe aptitu-
dinea persoanei de a dobândi prin fapta proprie şi de 
a exercita drepturi, de a-şi asuma personal obligaţii şi 
de a le executa, ci pe particularităţile superioare ale 
persoanei care a atins majoratul în raport cu persoa-
na care nu a atins majoratul. Or, dacă am afirma că 
subiect al infracţiunii investigate este persoana care 
a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, vom fi în 
situaţia neglijării voinţei legiuitorului şi de a pedepsi 
penal o persoană care a atins vârsta de 16 ani şi care 
a fost emancipată, pentru fapta de atragere la acti-
vitate criminală sau determinare la săvârşirea unor 
fapte imorale a unui minor care a atins însă vârsta de 
17 ani. Ba mai mult. Dacă ne vom ghida de această 
teză eronată, s-ar putea întâmpla ca o persoană care 
deşi a atins vârsta de 18 ani, să nu fie pasibilă răspun-
derii şi pedepsei penale, din cauza lipsei capacităţii 
depline de exerciţiu. Este cazul persoanelor care în 
urma consumului abuziv de alcool sau consumului 
de droguri şi de alte substanţe psihotrope, înrăutăţesc 
starea materială a familiei lor şi care ca rezultat pot 
fi limitate de către instanţa de judecată în capacitatea 
de exerciţiu. Deşi aceste persoane au atins vârsta de 
18 ani, ele pot fi în situaţia de a nu avea capacitate 
deplină de exerciţiu.

Concluzionăm astfel că, din punct de vedere juridi-
co-penal, nu are nici o relevanţă faptul dacă persoana 
care comite infracţiunea prevăută la art.208 CP RM are 
sau nu capacitate deplină de exerciţiu. Important este 
vârsta cerută de lege pentru a fi subiect al infracţiunii. 
Iar în dreptul penal, persoana emancipată are aceeaşi 
pondere ca şi minorul.

Suntem astfel părtaşii opiniei lansate în literatu-
ra rusă,27 conform căreia recunoaşterea unei persoane 
drept emancipată semnifică doar posibilitatea intrării 
în relaţii juridico-civile şi capacitatea de a-şi asuma pe 
deplin răspunderea în cazul cauzării unor daune. Per-
soana emancipată, care nu a atins vârsta de 18 ani, nu 
poate fi subiect al infracţiunii de atragere a minorilor la 

activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea 
unor fapte imorale.

În acelaşi perimetru de cercetare, se prezintă ca fi-
rească şi următoarea întrebare: care este vârsta răspun-
derii penale necesară subiectului infracţiunii, în ipoteza 
atragerii minorilor la activitate criminală, instigării la 
comiterea infracţiunilor sau determinării lor la săvârşi-
rea unor fapte imorale, de o persoană care a dobândit 
capacitatea deplină de exerciţiu la vârsta de 16 ani în le-
gătură cu încheierea căsătoriei, din moment ce, potrivit 
art.14 CF RM, pentru motive temeinice este posibilă 
încuviinţarea căsătoriei cu reducerea vârstei matrimo-
niale (18 ani) dar nu mai mult decât cu doi ani, adică 16 
ani? Evident că o atare persoană care, deşi a atins vâr-
sta generală a răspunderii penale, nu poate să figureze 
drept subiect al infracţiunii analizate, chiar dacă a do-
bândit prin încheierea căsătoriei capacitatea deplină de 
exerciţiu. Accentuăm în mod repetat că în sensul nor-
mei de la art.208 CP RM şi nu doar, cu privire la vârsta 
subiectului infracţiunii, nu interesează dacă făptuitorul 
are sau nu capacitatea deplină de exerciţiu. Relevant 
este atingerea de către acesta a vârstei răspunderii pe-
nale necesare cerută de dispoziţia normei incriminatoa-
re – de 18 ani.

Totodată, este posibil ca persoana care a încheiat 
căsătoria la vârsta de 16 ani să influenţeze infracţional 
asupra propriului copil născut după încheierea căsăto-
riei dar până la împlinirea vârstei de 18 ani, în această 
ipoteză fiind incidentă norma de la alin.(2) art.208 CP 
RM (subiectul infracţiunii fiind unul special – părin-
tele). Teoretic, ba chiar şi practic, în condiţii legale, o 
persoană poate să devină părinte până a atinge vârsta 
de 18 ani. Este greu însă de imaginat ca un minor de 
vârstă fragedă, până la atingerea de către părintele său 
a vârstei majoratului, să poată fi apreciat în calitate de 
victimă a infracţiunii analizate. Astfel, deşi teoretic, un 
părinte care nu a atins vârsta majoratului poate insti-
ga copilul său la săvârşirea unei infracţiuni, practic, un 
asemenea copil nu poate fi catalogat drept victimă a 
infracţiunii analizate. Tocmai de aceea, considerăm că 
chiar şi în ipoteza în care subiect al infracţiunii exami-
nate apare părintele, este necesar ca acesta să fi împlinit 
vârsta majoratului. Dar şi în aceste condiţii, s-ar putea 
întâmpla ca cineva să obiecteze la acest capitol, făcând 
trimitere la existenţa posibilităţii ca o persoană să de-
vină părinte la o vârstă mai timpurie (spre exemplu, 13 
sau 14 ani), chiar dacă copilul a apărut în lipsa unei re-
laţii conjugale. Într-adevăr, nu este exclusă şi o aseme-
nea situaţie. Prin urmare, în mod aleatoriu, este posibilă 
şi o astfel de variantă: mama cu vârsta de 17 ani şi 10 
luni instigă la comiterea unei infracţiuni sau determină 
la săvârşirea unei fapte imorale copilul său de 4 ani. 
La o asemenea vârstă a minorului, nu mai putem deja 
nega în mod absolut posibilitatea evoluării acestuia în 
ipostaza de victimă a infracţiunii. Chiar şi aşa suntem 
pe poziţia că doar persoana care a atins vârsta de 18 ani 
poate fi subiect al infracţiunii stipulate la art.208 CP 
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RM, fără excepţii. Iar argumentul forte care vine să sus-
ţină aserţiunea noastră este: recunoaşterea în calitate de 
subiect al infracţiunii cercetate a unui părinte care nu a 
atins vârsta majoratului, ar distorsiona adevărata natură 
juridică a infracţiunii analizate. Indiferent de raportul 
existent între subiect şi victimă, fie că este unul general, 
fie special, pentru a fi în prezenţa atragerii minorilor 
la activitate criminală sau determinării lor la săvârşirea 
unor fapte imorale, făptuitorul trebuie să fi atins vârsta 
de 18 ani la momentul săvârşirii infracţiunii.

În concluzie, din cele statuate în prezentul demers 
ştiinţific, conchidem că subiectul infracţiunii prevăzute 
la art.208 CP RM, exceptând circumstanţa agravantă a 
infracţiunii de la alin.(2), este unul general. Iar pentru 
a fi în prezenţa acestuia, sunt necesare întrunirea cu-
mulativă a condiţiilor generale cerute de lege pentru 
subiectul infracţiunii, şi anume: 1. caracterul fizic, 2. 
responsabilitatea, şi 3. vârsta, cu remarca: în contextul 
infracţiunii analizate limita minimă de vârstă este de 18 
ani, fapt care însă nu ne permite a conchide că subiectul 
infracţiunii cercetate este unul special, evident cu ex-
cepţia variantei agravate de la alin.(2) art.208 CP RM. 
Totodată, persoana emancipată, precum şi cea care a 
dobândit capacitatea deplină de exerciţiu datorită fap-
tului că a încheiat căsătoria la vârsta de 16 ani, nu poate 
să apară pe post de subiect al infracţiunii stipulată la 
art.208 CP RM, atât timp cât nu a atins vârsta de 18 ani. 
La fel, la încadrare nu are relevanţă diferenţa nesemni-
ficativă de vârstă dintre făptuitor şi victimă.  

Recenzent:
Adriana eșANu,

doctor în drept, conferențiar universitar (USM)
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