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SUMMArY
In the present study it is argued that in order to fix the limit that separates flirted behavior from the 

behavior specific to sexual harassment, it is necessary to answer the following questions: a) does the 
behavior violates the victim’s dignity?; b) does the respective behavior creates unpleasant, hostile, degra-
ding, humiliating or insulting surroundings for the victim? Only in the situation of an affirmative answer 
to any of these two questions, is possible to invoke the application of art.173 PC RM. It is also shown 
that the subjective part of the offense of sexual harassment is expressed, primarily, by guilt in the form 
of direct intention. The offense purpose is a special one, namely: the purpose to determine the victim to 
sexual intercourse or other unwanted sexual actions. Without this purpose, there can not be accepted the 
offense qualification under art.173 PC RM. It is shown that the subject of the offence under art.173 PC 
RM is the individual responsible which at the time of the perpetration, has reached the age of 16. It is not 
essential for the subject to have a special quality.

INFRACŢIUNEA  DE  HĂRŢUIRE  SEXUALĂ  
(art.173  CP  RM):  

ASPECTE  JURIDICO-PENALE 
Partea II

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

adiacente din cadrul infracţiunii de hărţuire sexuală. 
Dacă avansurile vizând obţinerea de satisfacţii sexuale 
nu au fost însoţite de realizarea acţiunii adiacente în 
oricare din modalităţile sale, indiferent cât de nume-
roase, obsedante şi deranjante ar fi, fapta nu întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii de hărţuire se-
xuală.

Aşadar, nu poate fi aplicat art.173 CP RM în ipote-
za în care manifestarea unui comportament fizic, ver-
bal sau nonverbal – care lezează demnitatea persoanei 
ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, 
umilitoare sau insultătoare cu scopul de a determina o 
persoană la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu ca-
racter sexual nedorite – nu este însoţită de ameninţare, 
constrângere sau şantaj. În asemenea cazuri, nu este 
exclusă aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute 
de Codul muncii (desigur, aceasta numai dacă hărţui-
rea sexuală este săvârşită în condiţiile desfăşurării unui 
raport juridic de muncă)1. Or, să nu uităm că, în sensul 
art.1 al Codului muncii, hărţuirea sexuală reprezintă 
orice formă de comportament fizic, verbal sau nonver-
bal, de natură sexuală, care lezează demnitatea persoa-
nei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degra-
dantă, umilitoare sau insultătoare. Astfel, exercitarea 
ameninţării, constrângerii sau şantajului nu constituie 
o condiţie obligatorie în vederea aplicării sancţiunilor 
disciplinare prevăzute de Codul muncii. 

După această precizare importantă, vom menţiona 
că modalităţile acţiunii adiacente, nominalizate în dis-
poziţia art.173 CP RM, sunt prezentate exhaustiv. Nici 
o altă modalitate nu poate constitui conţinutul acestei 
acţiuni.

Nu este necesar ca ameninţarea, constrângerea sau 
şantajul să se realizeze într-o formă deschisă, explicită. 
Aceste activităţi se pot manifesta şi în forme implicite 
de a sugera victimei perspectiva unei consecinţe nega-
tive dacă nu ar da curs avansurilor de natură sexuală 
ale făptuitorului, ceea ce poate ridica dificultăţi sub 
aspect probator.

În alt context, în doctrina penală, a fost exprima-
tă următoarea opinie: „În situaţia în care ameninţarea 
este făcută împotriva altei persoane decât victima, cum 
ar fi soţul acesteia sau o rudă apropiată, dar prin in-
termediul victimei (de exemplu, directorul unei unităţi 
administrative condiţionează avansarea unui angajat 
de obţinerea prin intermediul acestuia a unei întâlniri 
intime cu sora sau soţia angajatului), nu se realizea-
ză conţinutul infracţiunii, deoarece nu este atinsă una 
dintre valorile sociale apărate prin incriminarea acestei 
infracţiuni, şi anume relaţiile sociale referitoare la li-
bertatea şi inviolabilitatea sexuală a victimei”2.

Nu putem fi de acord cu această viziune din urmă-
toarele considerente: în cazul infracţiunii de hărţuire 
sexuală, ameninţarea, constrângerea sau şantajul poate 
fi realizat direct sau prin intermediul unei persoane in-
terpuse. În ultimul caz, pentru ca infracţiunea de hăr-

n alt context, ameninţarea, constrângerea şi şanta-
jul sunt cele trei modalităţi alternative ale acţiunii 
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ţuire sexuală să se consume, este necesar ca persoana 
interpusă să aducă la cunoştinţa victimei ameninţarea, 
constrângerea sau şantajul. Dacă, din cauze indepen-
dente de voinţa făptuitorului, nu se reuşeşte aducerea 
la cunoştinţa victimei a ameninţării, constrângerii sau 
şantajului, atunci cele săvârşite urmează a fi calificate 
în baza art.27 şi 173 CP RM. În acest caz, infracţiu-
nea de hărţuire sexuală există, numai că sub formă de 
tentativă. Însă, nu se poate afirma că infracţiunea de 
hărţuire sexuală nu există în genere, aşa cum o face 
O.-A. Cotoară. Or, în situaţia analizată, persoana inter-
pusă nu este destinatarul ameninţării, constrângerii sau 
şantajului. Ea îndeplineşte doar rolul unui mijlocitor. 
Deci, nu se poate afirma că nu se aduce atingere în 
genere relaţiilor şi valorilor sociale corespunzătoare. 
Aceste relaţii şi valori sociale nu sunt vătămate efectiv. 
Însă ele sunt vătămate potenţial ca urmare a săvârşirii 
tentativei de hărţuire sexuală.

La o situaţie calitativ diferită se referă H.Diaconescu: 
„Faptele, producătoare de rău – cu săvârşirea cărora se 
ameninţă – pot fi îndreptate împotriva persoanei vă-
tămate, dar şi a alteia, de care aceasta este legată prin 
căsătorie sau relaţii apropiate de rudenie. Aptitudinea 
omului de a se teme nu numai pentru el, ci şi pentru soţ 
sau rudele apropiate, fiind o realitate, îşi produce efec-
tele şi trebuie să fie recunoscută în cadrul infracţiunii 
de hărţuire sexuală”3. 

Nu putem fi de acord cu această opinie. Formula-
rea din art.173 CP RM diferă de cea de la lit.d) alin.
(2) art.220 CP RM („săvârşite cu aplicarea violenţei 
nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei 
ori cu ameninţarea aplicării ei faţă de persoana care 
practică prostituţia sau faţă de rudele sau apropiaţii 
acesteia (subl. ne aparţine – n.a.)”). Formularea din 
art.173 CP RM diferă şi faţă de formulările din art.349 
CP RM („ameninţare împotriva persoanei care îşi în-
deplineşte datoria obştească sau a rudelor ei apropiate 
(subl. ne aparţine – n.a.)”; „acţiuni aplicate împotriva 
persoanei care îşi îndeplineşte datoria obştească sau a 
rudelor ei apropiate (subl. ne aparţine – n.a.)”). Drept 
urmare, susţinerea punctului de vedere aparţinând lui 
H.Diaconescu ar însemna interpretarea extensivă de-
favorabilă a prevederilor art.173 CP RM, ceea ce nu 
putem accepta.

În concluzie, în cazul infracţiunii prevăzute la 
art.173 CP RM, aceeaşi victimă trebuie să fie destina-
tarul atât al comportamentului fizic, verbal sau non-
verbal, care lezează demnitatea victimei ori creează 
o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare 
sau insultătoare, cât şi al ameninţării, constrângerii sau 
şantajului.

În continuare, ne vom referi la un alt aspect de ca-

lificare a faptelor în baza art.173 CP RM. Astfel, O.-R. 
Cotoară opinează: „Răul cu care se ameninţă trebuie să 
fie realizabil într-un viitor nu prea îndepărtat. Nu con-
stituie hărţuire prin ameninţare, dacă făptuitorul îi adu-
ce la cunoştinţă victimei că nu o va avansa peste 10 ani 
într-o funcţie, dacă nu va da curs satisfacţiilor de natură 
sexuală pe care făptuitorul doreşte să le obţină”4. 

Ne raliem acestui punct de vedere. În legătură cu 
unul din aspectele de calificare a faptelor în conformi-
tate cu art.171 şi 172 CP RM, am afirmat: „Din analiza 
noţiunii «constrângere psihică», utilizată în art.171 şi 
172 CP RM, putem releva, printre altele, următoarea 
trăsătură a constrângerii psihice: trebuie să mărturi-
sească despre dorinţa făptuitorului de a aplica violenţa 
neîntârziat, imediat. Când ameninţarea victimei pentru 
a o determina să suporte raportul sexual vizează un rău 
viitor, lipseşte temeiul de aplicare a art.171 CP RM. 
Un asemenea «şantaj sexual» nu este sancţionat în le-
gea penală a Republicii Moldova”5. Această afirmaţie 
poate fi extrapolată în raport cu infracţiunea specifica-
tă la art.173 CP RM: când ameninţarea, constrângerea 
sau şantajul este exercitat asupra victimei, vizând su-
portarea de către aceasta a anumitor consecinţe nefaste 
(concedierea, exmatricularea, retrogradarea, nepromo-
varea, schimbarea activităţii, diminuări salariale sau 
neacordarea sporurilor salariale meritate, lipsirea de 
bursă etc.) într-un viitor mult prea îndepărtat, lipseşte 
temeiul de aplicare a art.173 CP RM.

În acelaşi timp, accentuăm că specificul infracţiunii 
de hărţuire sexuală se datorează tocmai caracterului 
viitor, decalat, distanţat în timp al raporturilor sexuale 
ori al altor acţiuni cu caracter sexual nedorite a căror 
realizare o urmăreşte făptuitorul. Sub acest aspect, are 
dreptate H.Diaconescu atunci când susţine: „Spre de-
osebire de celelalte infracţiuni privind viaţa sexuală 
a persoanei, în cazul hărţuirii sexuale, constrângerea 
nu este exercitată pentru întreţinerea însăşi a actului 
sexual concomitent sau imediat următor întrebuinţă-
rii ei, ci în scopul obţinerii în viitor al unor satisfacţii 
sexuale”6. Parafrazând această aserţiune şi adaptând-o 
rigorilor legii penale a Republicii Moldova, formulăm 
următoarea concluzie: în cazul infracţiunii prevăzute 
la art.173 CP RM, ameninţarea, constrângerea sau şan-
tajul nu este exercitat pentru întreţinerea raporturilor 
sexuale ori a altor acţiuni cu caracter sexual nedorite 
concomitent sau imediat după exercitarea ameninţării, 
constrângerii sau şantajului, ci în scopul obţinerii în 
viitor a respectivelor satisfacţii sexuale.

Trecând la examinarea propriu-zisă a modalităţilor 
acţiunii adiacente din cadrul infracţiunii de hărţuire 
sexuală, vom menţiona că, prin ameninţare, în sensul 
art.173 CP RM, trebuie de înţeles ameninţarea cu un 
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rău vizând perspectivele victimei la locul de muncă, 
de studii etc. (concedierea, exmatricularea, retrograda-
rea, nepromovarea, schimbarea activităţii, diminuări 
salariale sau neacordarea sporurilor salariale meritate, 
lipsirea de bursă etc.). De asemenea, se înţelege ame-
ninţarea de a distruge sau a deteriora bunurile victimei, 
de a o răpi etc., cu excepţia acelor tipuri de ameninţare 
care se pot atesta în ipoteza infracţiunilor prevăzute la 
art.171 şi 172 CP RM.

Prin constrângere, în sensul art.173 CP RM, se are 
în vedere constrângerea prin profitarea de dependen-
ţa materială, de serviciu sau de altă natură a victimei, 
ori altă constrângere, cu excepţia celei specificate la 
art.171 şi 172 CP RM.

Interpretând noţiunea „dependenţa materială, de 
serviciu sau de altă natură a victimei”, este util să ne 
adresăm explicaţiilor privind noţiunea similară menţi-
onată la lit.c) alin.(2) art.150 CP RM.

Când ne referim la dependenţa victimei faţă de 
făptuitor, nu contează calitatea pe care o au victima şi 
făptuitorul. Important este că dependenţa poate fi pe 
verticală, întemeiată pe dominarea unei persoane asu-
pra altei persoane şi, respectiv, pe subordonarea unei 
persoane faţă de altă persoană (în plan administrativ, 
procesual, profesional, ocupaţional, ambiental etc.). 
De asemenea, dependenţa poate fi pe orizontală, când 
victima şi făptuitorul beneficiază de acelaşi microsta-
tut social (de exemplu, dependenţa dintre membrii 
unei familii care nu sunt ascendenţi sau descendenţi 
unul faţă de altul; dependenţa caracteristică relaţiilor 
nestatutare dintre colegii de cazarmă, de cămin, de 
adăpost pentru refugiaţi etc.).

Important este să se stabilească că făptuitorul a 
profitat de dependenţa victimei faţă de el, adică făp-
tuitorul a folosit conştient starea dificilă în care se află 
victima. În acest sens, semnificaţie comportă nu atât 
starea de dependenţă (pentru că, în prezenţa ei, exer-
citarea avansurilor de natură sexuală poate avea loc şi 
fără constrângere), cât, mai ales, profitarea de această 
stare, ca mijloc de presiune asupra victimei, pentru a 
o impune să întreţină raporturi sexuale ori alte acţiuni 
cu caracter sexual.

Totodată, este irelevant dacă starea de dependenţă a 
victimei a produs-o autorul infracţiunii sau un compli-
ce al lui, fie o persoană terţă cu totul străină de faptă, 
sau chiar victima. Esenţial este că autorul infracţiunii a 
profitat de această stare.

Dependenţa de serviciu are loc în cazurile când vic-
tima ocupă o funcţie subordonată făptuitorului sau se 
supune controlului de serviciu. În acest fel, constrân-
gerea, profitându-se de dependenţa de serviciu a victi-
mei, presupune – alternativ sau cumulativ – următoa-

rele ipoteze: 1) crearea la locul de muncă al victimei a 
unor condiţii insuportabile, când ea este stigmatizată, 
marginalizată, neîntemeiat sancţionată, pusă în faţa 
unei perspective de a i se acorda o referinţă negativă 
etc.; 2) ameninţarea victimei de a-i înrăutăţi situaţia 
de serviciu pe calea concedierii, devansării în funcţie, 
lipsirii de dreptul de a beneficia de concediu etc. Toto-
dată, dacă persoana nu este îndreptăţită obiectiv să se 
bucure de anumite drepturi legate de serviciu, atunci 
ameninţarea de a priva persoana de aceste drepturi sau 
de a nu i le acorda nu va constitui constrângere. 

Profitarea de dependenţa materială a victimei con-
stituie constrângere doar în acele cazuri când făptu-
itorul ameninţă cu lezarea intereselor victimei, însă 
nu-i promite privilegii sau favoruri. Este inadmisibil 
a raporta la constrângere cazurile de promitere a unor 
foloase patrimoniale. Aceasta deoarece întreţinerea 
actelor sexuale pentru remunerare trebuie considerată 
prostituţie, iar nu cedare în faţa constrângerii. Persoa-
na, solicitată să se prostitueze, are alternativa să ac-
cepte oferta solicitantului sau s-o respingă. Adică, îşi 
poate dirija în mod liber voinţa, alegând sau nu calea 
de procurare a mijloacelor de existenţă care îi este pro-
pusă. Într-o astfel de situaţie, lipsind o presiune asupra 
persoanei, nu putem atesta constrângerea profitându-
se de dependenţa materială a victimei.

În situaţia în care infracţiunea de hărţuire sexuală 
presupune constrângerea prin profitarea de dependen-
ţa materială, de serviciu sau de altă natură a victimei, 
aceasta din urmă poate fi doar o persoană dependentă 
de făptuitor. 

Care trebuie să fie calificarea dacă făptuitorul con-
sideră eronat că victima este dependentă de el, deşi în 
realitate o asemenea dependenţă nu există? Într-un ast-
fel de caz, eroarea de fapt se referă la calitatea victimei 
infracţiunii, iar eroarea influenţează asupra calificării. 
La concret, va trebui aplicată răspunderea conform 
art.27 şi 173 CP RM. Or, acţiunea făptuitorului este 
îndreptată nemijlocit spre săvârşirea hărţuirii sexuale, 
profitându-se de dependenţa victimei. Însă, din cauze 
independente de voinţa făptuitorului, această acţiune 
nu-şi produce efectul scontat, întrucât, în realitate, se 
dovedeşte că victima este o persoană care nu depinde 
de făptuitor.

Prin şantaj, în sensul art.173 CP RM, trebuie de 
înţeles ameninţarea cu divulgarea informaţiilor care, 
devenind notorii, pot prejudicia onoarea şi demnitatea 
victimei ori pot fi cauza altor urmări nedorite7. Conţi-
nutul unor asemenea informaţii despre victimă poate 
privi: practicarea prostituţiei; boala venerică a aces-
teia; consumul de substanţe narcotice sau psihotrope; 
săvârşirea unor ilegalităţi; infidelitatea conjugală etc. 
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Totodată, la calificare nu are importanţă dacă aceste 
informaţii sunt mincinoase sau veridice.

Infracţiunea prevăzută la art.173 CP RM este o in-
fracţiune formală. Ea se consideră consumată din mo-
mentul manifestării unui comportament fizic, verbal 
sau nonverbal, care lezează demnitatea persoanei ori 
care creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, 
umilitoare sau insultătoare cu scopul de a determina 
victima la raporturi sexuale ori la alte acţiuni cu ca-
racter sexual nedorite, săvârşite prin ameninţare, con-
strângere, şantaj. La calificare, nu contează dacă făptu-
itorului i-a reuşit sau nu să realizeze raporturi sexuale 
ori alte acţiuni cu caracter sexual nedorite. Însă această 
împrejurare poate fi luată în consideraţie la individua-
lizarea pedepsei.

În situaţii de altă natură, este posibil ca, după con-
sumarea infracţiunii de hărţuire sexuală, să se schimbe 
atitudinea victimei privitoare la consimţirea avansu-
rilor sexuale ale făptuitorului. De exemplu, dacă hăr-
ţuirea sexuală a fost urmată de un raport sexual altul 
decât violul sau de orice alte acte de penetrare vaginală 
sau anală – care au fost săvârşite cu consimţământul 
victimei, despre care se ştia cu certitudine că nu a atins 
vârsta de 16 ani, în lipsa unei constrângeri explicite 
sau implicite – cele săvârşite reprezintă concursul real 
al infracţiunilor specificate la art.173 şi 174 CP RM. În 
contextul infracţiunii prevăzute la art.174 CP RM, ra-
portul sexual altul decât violul sau alte acte de penetra-
re vaginală sau anală nu mai sunt nedorite, nu mai sunt 
obţinute în urma hărţuirii sexuale. Aceste acte ale făp-
tuitorului sunt consimţite de victimă în prezenţa unei 
alte intenţii infracţionale decât cea care a stat la baza 
săvârşirii infracţiunii prevăzute la art.173 CP RM.

În altă ordine de idei, consemnăm că aplicarea 
art.173 CP RM nu este condiţionată de repetarea acte-
lor de hărţuire sexuală, conţinutul infracţiunii în cauză 
putând fi realizat şi printr-un singur act (de exemplu, 
profesorul pretinde favoruri sexuale unei studente, su-
gerându-i că altminteri nu o va promova la examen). 
Tocmai de aceea, infracţiunea se consumă în momen-
tul săvârşirii primului act de solicitare sau propunere 
vizând obţinerea de favoruri sexuale.

În susţinerea acestei teze, aducem ca argumente ur-
mătoarele opinii: „În legătură cu sintagma „hărţuire se-
xuală”, în doctrina franceză8, s-a remarcat că utilizarea 
de către legiuitor a acesteia sub pretextul că ea are un 
sens sociologic, nu ar corespunde, din punct de vedere 
gramatical, cu ceea ce s-a dorit prin această incrimina-
re, respectiv cu necesitatea de a sancţiona un fapt unic 
din momentul în care acesta apare ca suficient de grav, 
cum ar fi subordonarea concedierii relaţiilor sexuale”9; 
„Folosirea singularului în reglementarea română, în 

sensul că hărţuirea (deşi termen cu conotaţii de repe-
tiţie) se efectuează prin ameninţare sau constrângere, 
cuvinte folosite la singular, astfel că un singur act de 
acest fel ar fi suficient pentru a fi în prezenţa hărţuirii 
sexuale, este de natură a întări convingerea noastră că 
este suficientă o singură astfel de acţiune”10.

Sprijinind aceste puncte de vedere, vom menţiona 
că nu poate să nu fie luat în consideraţie ceea ce l-a de-
terminat pe legiuitorul autohton la incriminarea faptei 
de hărţuire sexuală. Atât denumirea la care s-a oprit 
legiuitorul moldovean pentru desemnarea acestei fap-
te, cât şi conţinutul ei, îşi au originile în Codul penal 
francez. În vederea interpretării corecte a dispoziţiei 
art.173 CP RM, nu putem face abstracţie de acest de-
taliu. Autorul francez J.F. Seuvic aduce, ca argument 
pentru interpretarea că actul unic este suficient în cazul 
hărţuirii sexuale, diferenţierea făcută de legea penală 
franceză între definiţia dată noţiunii de hărţuire sexu-
ală şi cea dată noţiunii de hărţuire morală. În ultimul 
caz, legiuitorul francez se referă, în mod expres, la 
„hărţuirea unei persoane prin acţiuni repetate”11. Asu-
pra aceluiaşi aspect atrage atenţia un alt autor francez, 
E. Monteiro12. 

Dacă există hărţuire a unei persoane prin acţiuni re-
petate, de ce să nu existe hărţuire a unei persoane care 
să nu implice acţiuni repetate? Dacă legiuitorul fran-
cez atribuie un caracter repetitiv actelor care constituie 
fapta de hărţuire morală, de ce nu procedează la fel în 
cazul faptei de hărţuire sexuală?13 

Răspunsurile la aceste întrebări sunt evidente, de 
aceea reafirmăm poziţia, conform căreia aplicarea 
art.173 CP RM nu este condiţionată de repetarea acte-
lor de hărţuire sexuală.

Pentru calificarea faptei în baza art.173 CP RM, nu 
are importanţă locul în care este săvârşită această fap-
tă. În opinia N.V. Dmitrieva şi Ţ.P. Korolenko, pe care 
o susţinem, hărţuirea sexuală poate fi comisă într-o in-
stituţie de învăţământ, la locul de muncă, într-un loc de 
distracţie, pe stradă sau în oricare alt loc14.

În unele cazuri, săvârşirea hărţuirii sexuale nici nu 
poate fi localizată în spaţiu. Ne referim la săvârşirea 
acestei fapte în ciberspaţiu. În acest sens, C.Adochiţei 
menţionează: „Hărţuitorul electronic poate locui pe 
aceeaşi stradă cu victima sau pe un alt continent”15. În 
cazul analizat, nu este exclus ca hărţuirea sexuală să 
fie săvârşită prin exercitarea fără drept a controlului 
asupra calculatorului aparţinând victimei. În astfel de 
condiţii, infracţiunea de hărţuire sexuală poate forma 
concurs cu infracţiunea de acces ilegal la informaţia 
computerizată (art.259 CP RM). Aceasta devine posi-
bil atunci când este săvârşit accesul ilegal la informaţia 
computerizată al unei persoane care nu este autorizată 
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în temeiul legii sau al unui contract, depăşeşte limitele 
autorizării, ori nu are permisiunea persoanei compe-
tente să folosească, să administreze sau să controleze 
un sistem informatic ori să desfăşoare cercetări ştiinţi-
fice sau să efectueze orice altă operaţiune într-un sis-
tem informatic, dacă este însoţit de distrugerea, deteri-
orarea, modificarea, blocarea sau copierea informaţiei, 
de dereglarea funcţionării calculatoarelor, a sistemului 
sau a reţelei informatice şi dacă a cauzat daune în pro-
porţii mari.

latura subiectivă a infracţiunii de hărţuire sexuală 
se caracterizează, în primul rând, prin vinovăţie sub 
formă de intenţie directă. Motivul acestei infracţiuni 
constă, de cele mai multe ori, în năzuinţa făptuitorului 
de a-şi satisface necesităţile sexuale.

Scopul infracţiunii este unul special, şi anume: sco-
pul de a determina victima la raporturi sexuale ori la 
alte acţiuni cu caracter sexual nedorite16. În lipsa aces-
tui scop, nu poate fi admisă calificarea faptei în con-
formitate cu art.173 CP RM17. Hărţuirea, care nu are 
conotaţii sexuale, nu este incriminată în legea penală a 
Republicii Moldova. Legea penală autohtonă nu con-
ţine un articol care să fie similar cu art.208 „Hărţui-
rea” din Codul penal al României din 2009, articol în 
care se incriminează: fapta celui care, în mod repetat, 
urmărește, fără drept sau fără un interes legitim, o per-
soană ori îi supraveghează locuința, locul de muncă 
sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i 
astfel o stare de temere (alin.(1)); efectuarea de apeluri 
telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere 
la distanță, care, prin frecvență sau conținut, îi cauzea-
ză o temere unei persoane (alin.(2)).

În sensul art.173 CP RM, noţiunea „raport sexual” 
are aceeaşi semnificaţie ca şi în cazul infracţiunii de 
viol. Prin „alte acţiuni cu caracter sexual” se înţele-
ge homosexualitatea sau satisfacerea poftei sexuale în 
forme perverse, în sensul art.172 CP RM. 

Este obligatoriu ca raporturile sexuale ori alte ac-
ţiuni cu caracter sexual, a căror întreţinere o urmă-
reşte făptuitorul, să fie nedorite. Aceasta înseamnă că 
infracţiunea presupune o atitudine neechivocă a vic-
timei de neacceptare a unor asemenea forme de ma-
nifestare a „atenţiei” făptuitorului faţă de ea. În acest 
plan, ceea ce interesează la calificare este să lipsească 
consimţământul victimei; numai aşa poate fi atestată 
vătămarea inviolabilităţii sexuale şi a libertăţii sexu-
ale a persoanei. De aceea, din conduita victimei tre-
buie să rezulte refuzul categoric de a intreţine rapor-
turi sexuale ori alte acţiuni cu caracter sexual. Dacă 
refuzul victimei a fost de circumstanţă (de formă), şi 
nu categoric (adică, putea fi interpretat şi în sens de 
acceptare a raporturilor sexuale ori a altor acţiuni cu 

caracter sexual), cele comise nu pot fi calificate con-
form art.173 CP RM.

Subiectul infracţiunii, specificată la art.173 CP RM, 
este persoana fizică responsabilă care în momentul să-
vârşirii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani. Subiectul 
infracţiunii de hărţuire sexuală poate fi o persoană de 
sex feminin sau o persoană de sex masculin. Subiec-
tul şi victima pot avea apartenenţă sexuală diferită sau 
aceeaşi apartenenţă sexuală.

Nu este indispensabil ca subiectul să aibă o calitate 
specială. Astfel, este posibil ca subiectul să aibă o ca-
litate care să-i confere autoritate sau influenţă asupra 
victimei în cadrul relaţiilor de la locul de muncă, de 
studii etc. O asemenea calitate are, de exemplu, per-
soana care ocupă o funcţie de conducere (director sau 
altă funcţie de conducere, indiferent de denumire, în 
cadrul unei persoane juridice ori în conducerea unei 
autorităţi publice sau instituţii, sau funcţie ierarhică 
(şef de secţie, maistru, şef de serviciu, şef de compar-
timent, şef de catedră, redactor-şef etc.) sau ocupă o 
poziţie care îi conferă influenţă asupra persoanelor de 
la un loc de muncă, de studii etc. (patron, producător, 
regizor, profesor universitar etc.)18.

Însă, la fel de posibil este ca hărţuirea sexuală să 
aibă ca subiect o persoană cu poziţie egală la locul de 
muncă, de studii etc. (coleg de serviciu, de grupă) sau 
chiar o persoană aflată într-o poziţie de inferioritate, 
ori o persoană care nu este legată de victimă prin relaţii 
de muncă, de studii etc.19. Sub acest aspect, hărţuirea 
sexuală poate fi săvârşită la locul de muncă sau în alt 
loc în care persoana respectivă îşi desfăşoară activi-
tatea, precum şi în afara orelor de lucru: evenimente 
organizate de companie, cursuri, team-building-uri. 
Pot comite hărţuirea sexuală nu numai angajaţii unei 
companii, ci şi aplicanţii pentru un post, consultanţii, 
studenţii care fac practica, trainerii, voluntarii etc.

În dezvoltarea acestei idei, P.Kovacz prezintă ur-
mătoarele exemple de hărţuire sexuală: un grup de 
elevi de liceu din aceeaşi clasă pot hărţui unul sau 
mai mulţi profesori; un elev îşi poate mobiliza câţiva 
prieteni să hărţuiască un profesor de la propriul liceu; 
un deţinut îşi poate mobiliza câţiva prieteni pentru a 
hărţui un angajat al penitenciarului; un manager, coleg 
sau subordonat îşi poate hărţui subalternul, colegul sau 
şeful; o persoană poate hărţui o altă persoană în mediul 
informal, în familie sau în grupul de prieteni, cunoştin-
ţe etc.20. De asemenea, G.A. Cudriţescu menţionează 
despre situaţiile când femeile s-au declarat victime ale 
hărţuirii sexuale din partea medicului, avocatului, pro-
prietarului sau a vecinilor21.

Prezentăm toate aceste puncte de vedere, pentru 
a accentua că hărţuirea sexuală în reglementarea Co-
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dului penal al Republicii Moldova se deosebeşte de 
hărţuirea sexuală în reglementarea, de exemplu, a Co-
dului penal român. Or, potrivit legii penale române, 
săvârşirea infracţiunii de hărţuire sexuală nu poate fi 
concepută decât în cadrul unei relaţii de muncă sau al 
unei relaţii similare dintre făptuitor şi victimă. În sen-
sul art.173 CP RM, nu este obligatorie existenţa unei 
asemenea relaţii dintre făptuitor şi victimă. Până şi un 
necunoscut de pe stradă poate evolua în calitate de su-
biect al infracţiunii specificate la art.173 CP RM.

Finalmente, formulăm următoarele concluzii refe-
ritoare la analiza condiţiilor de aplicare a răspunderii 
penale pentru infracţiunea de hărţuire sexuală (art.173 
CP RM):

1) Obiectul juridic special al infracţiunii prevăzu-
te la art.173 CP RM are un caracter complex. Astfel, 
obiectul juridic principal îl constituie relaţiile socia-
le cu privire la inviolabilitatea sexuală sau libertatea 
sexuală a persoanei. Obiectul juridic secundar îl for-
mează relaţiile sociale cu privire la libertatea psihică, 
integritatea corporală sau sănătatea persoanei. De ase-
menea, în plan secundar, se aduce atingere relaţiilor 
sociale cu privire la onoarea (cinstea) şi demnitatea 
persoanei.

2) Infracţiunea de hărţuire sexuală are obiect mate-
rial în acele cazuri când acţiunea principală din cadrul 
faptei prejudiciabile analizate se realizează în formă fi-
zică (de exemplu, pe calea mângâierilor, îmbrăţişărilor, 
ciupiturilor, palmelor „amicale”, strângerilor uşoare 
de diferite părţi ale corpului, săruturilor „prieteneşti”, 
îmbrâncelilor etc.). În astfel de cazuri, corpul victimei 
reprezintă obiectul material al infracţiunii prevăzute la 
art.173 CP RM.

3) Victimă a infracţiunii de hărţuire sexuală poate 
fi o persoană de sex feminin sau o persoană de sex 
masculin. Victima şi făptuitorul pot avea apartenenţă 
sexuală diferită sau aceeaşi apartenenţă sexuală.

4) Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la 
art.173 CP RM constă în fapta prejudiciabilă alcătuită 
din acţiunea principală şi acţiunea adiacentă. Acţiunea 
principală se exprimă în manifestarea unui comporta-
ment fizic, verbal sau nonverbal, care lezează demni-
tatea persoanei ori care creează o atmosferă neplăcută, 
ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare. La rân-
dul său, acţiunea adiacentă presupune oricare din ur-
mătoarele trei modalităţi: a) ameninţare; b) constrân-
gere; c) şantaj.

5) Acţiunea principală din cadrul infracţiunii de 
hărţuire sexuală trebuie să îndeplinească cumulativ ur-
mătoarele două condiţii: să se exprime în manifestarea 
unui comportament fizic, verbal sau nonverbal; să fie 
săvârşită în detrimentul victimei, adică: a) să lezeze 

demnitatea acesteia ori b) să creeze o atmosferă ne-
plăcută, ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare 
pentru victimă.

6) Pentru stabilirea limitei care desparte comporta-
mentul flirtant de comportamentul caracteristic hărţu-
irii sexuale, este necesar să răspundem la următoarele 
întrebări: a) lezează oare comportamentul făptuitorului 
demnitatea victimei? b) creează oare comportamentul 
făptuitorului o atmosferă neplăcută, ostilă, degradan-
tă, umilitoare sau insultătoare pentru victimă? Numai 
în ipoteza unui răspuns afirmativ la oricare din aceste 
două întrebări, se poate invoca temeiul aplicăii art.173 
CP RM.

7) prin ameninţare, în sensul art.173 CP RM, trebuie 
de înţeles ameninţarea cu un rău vizând perspectivele 
victimei la locul de muncă, de studii etc. (concedierea, 
exmatricularea, retrogradarea, nepromovarea, schim-
barea activităţii, diminuări salariale sau neacordarea 
sporurilor salariale meritate, lipsirea de bursă etc.). De 
asemenea, se înţelege ameninţarea de a distruge sau a 
deteriora bunurile victimei, de a o răpi etc., cu excepţia 
acelor tipuri de ameninţare care se pot atesta în ipoteza 
infracţiunilor prevăzute la art.171 şi 172 CP RM.

8) Prin constrângere, în sensul art.173 CP RM, se 
are în vedere constrângerea prin profitarea de depen-
denţa materială, de serviciu sau de altă natură a victi-
mei, ori altă constrângere, cu excepţia celei specificate 
la art.171 şi 172 CP RM.

9) Prin şantaj, în sensul art.173 CP RM, trebuie de 
înţeles ameninţarea cu divulgarea informaţiilor care, 
devenind notorii, pot prejudicia onoarea şi demnitatea 
victimei ori pot fi cauza altor urmări nedorite.

10) Infracţiunea prevăzută la art.173 CP RM este 
o infracţiune formală. Ea se consideră consumată din 
momentul manifestării unui comportament fizic, ver-
bal sau nonverbal, care lezează demnitatea persoanei 
ori care creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degra-
dantă, umilitoare sau insultătoare cu scopul de a de-
termina victima la raporturi sexuale ori la alte acţiuni 
cu caracter sexual nedorite, săvârşite prin ameninţare, 
constrângere, şantaj.

11) Latura subiectivă a infracţiunii de hărţuire se-
xuală se caracterizează, în primul rând, prin vinovăţie 
sub formă de intenţie directă. Motivul acestei infrac-
ţiuni constă, de cele mai multe ori, în năzuinţa făptu-
itorului de a-şi satisface necesităţile sexuale. Scopul 
infracţiunii este unul special, şi anume: scopul de a 
determina victima la raporturi sexuale ori la alte acţi-
uni cu caracter sexual nedorite. În lipsa acestui scop, 
nu poate fi admisă calificarea faptei în conformitate cu 
art.173 CP RM.

12) Subiectul infracţiunii, prevăzute la art.173 CP 
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RM, este persoana fizică responsabilă care în momen-
tul săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 16 ani. Nu 
este indispensabil ca subiectul să aibă o calitate spe-
cială.

Note: 
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a dispoziţiilor Legii Republicii Moldova pentru modificarea 
şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova, adop-
tate de Parlamentul Republicii Moldova la 09.07.2010.

2 Cotoară O.-A., Hărţuirea sexuală, în Revista de drept 
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petat de săvârşire a actelor infracţionale este expres prevă-
zut în calitate de condiţie de aplicare a art.208 „Hărţuirea” 
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tereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, 
ea urmează a fi trasă la răspundere conform art.327 CP RM 
(fără calificare suplimentară potrivit art.173 CP RM).

19 O asemenea abordare lato sensu în planul incriminării 
faptei de hărţuire sexuală este în concordanţă cu pct.8) al 
Directivei Parlamentului European şi a Consiliului Uniu-
nii Europene nr.2002/73/CE din 23.09.2002 de modifica-
re a Directivei Consiliului 76/207/CEE privind aplicarea 
principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în 
ceea ce priveşte accesul la încadrare în muncă, formare şi 
promovare profesională şi condiţiile de muncă*. Potrivit 
acestuia, hărţuirea legată de sexul unei persoane şi hărţui-
rea sexuală sunt contrare principiului egalităţii de tratament 
între femei şi bărbaţi; în consecinţă, este adecvat să se de-
finească aceste concepte şi să se interzică asemenea forme 
de discriminare. În atare sens, trebuie subliniat că aceste 
forme de discriminare se manifestă nu numai la locul de 
muncă, ci şi în contextul accesului la încadrare în muncă şi 
formare profesională, precum şi în cadrul ocupării forţei de 
muncă şi al muncii.

 *Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 
Uniunii Europene nr.2002/73/CE din 23.09.2002 de modi-
ficare a Directivei Consiliului 76/207/CEE privind aplica-
rea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei 
în ceea ce priveşte accesul la încadrare în muncă, formare 
şi promovare profesională şi condiţiile de muncă // http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:05:
06:32002L0073:RO:PDF

20 Kovacz P., Hărţuirea la locul de muncă // www.mob-
bing.ro

21 Cudriţescu G.A., Unele observaţii cu privire la regle-
mentarea discriminării după criteriul sexului în legislaţia 
română, în Dreptul, 2004, nr.9, p.104-117.
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In the present article, it is concluded that in the context of art.2462 PC RM is inadmissible the confusion 

of the following concepts: “forged products” and “counterfeit products”, as also as the notions of “for-
gery” and “counterfeiting”. It is shown that is going to be applied only par.(2) art.2462 PC RM in case 
of violation of the consumer’s interest to purchase a product which, in terms of legality, is or includes an 
object of protected intellectual property. Also, is shown that will be applied both par.(1) art.2462 PC RM 
and par.(2) art.2462 PC RM if there is produced damage to the consumer’s interest to purchase a product 
that is made of those components, in those proportions or in those conditions that are established in the 
regarding normative documents, as also as to the consumer’s interest to purchase a product which, in 
terms of legality, is or includes an object of protected intellectual property.

RĂSPUNDEREA  PENALĂ  PENTRU  FALSIFICAREA 
ŞI  CONTRAFACEREA  PRODUSELOR  

(art.2462 CP  RM) 
Partea II

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

Considerăm justificată includerea normei cu privire 
la contrafacerea produselor anume în cap. X „Infracţi-
uni economice” din Partea specială a Codului penal. În 
context, nu putem să nu ne raliem poziţiei exprimate 
de A.M. Subotin, potrivit căreia „infracţiunile, legate 
de circulaţia produselor contrafăcute, trebuie raportate 
la infracţiunile săvârşite în sfera consumului de produse. 
...Piaţa de consum este unul dintre segmentele de maximă 
importanţă ale economiei naţionale. Pe de o parte, bunăs-
tarea materială a populaţiei constituie scopul final al unei 
economii. Pe de altă parte, tocmai pe piaţa de consum 
se desfăşoară comerţul, cel care alimentează dezvoltarea 
economică. Prin urmare, cele mai multe infracţiuni în sfe-
ra consumului de produse, legate de lezarea drepturilor şi 
intereselor patrimoniale ale consumatorilor şi producăto-
rilor, sunt săvârşite anume în sfera economiei”1.

obiectul juridic special al infracţiunii, specificată 
la alin.(2) art.2462 CP RM, îl formează relaţiile sociale 
cu privire la fabricarea produselor care, în condiţii de 
legalitate, constituie sau includ un obiect de proprietate 
intelectuală protejat.

În contextul modalităţii de fabricare ilegală a produ-
selor care constituie sau includ un obiect de proprietate 
intelectuală protejat, săvârşită în proporţii mari, atestăm 
prezenţa obiectului material (imaterial) şi a produsului 
infracţiunii.

obiectul material (imaterial) al infracţiunii în cau-
ză îl reprezintă materia primă, materialele sau alte en-
tităţi preexistente din care este confecţionat produsul 
contrafăcut.

Cât priveşte produsul contrafăcut, acesta constituie 
nu obiectul material (imaterial) al infracţiunii specifica-
te la alin.(2) art.2462 CP RM, dar produsul infracţiunii 
date. La momentul comiterii faptei, valoarea produsu-
lui în cauză trebuie să depăşească 2.500 unităţi conven-
ţionale. Dacă valoarea acestuia este mai mică, aplicabil 
va fi alin.(2) art.283 al Codului contravenţional.

În sensul dispoziţiei de la alin.(2) art.2462 CP RM, 
constituie produse contrafăcute următoarele produse 
care, în condiţii de ilegalitate, reprezintă sau includ un 
obiect de proprietate intelectuală protejat: 1) circuitul 
integrat care încorporează o topografie reprodusă ilicit 
sau orice produs care încorporează un astfel de circu-
it integrat (în sensul Legii Republicii Moldova privind 
protecţia topografiilor circuitelor integrate, adoptate 
de Parlamentul Republicii Moldova la 29.10.19992); 
2) mărfuri (produse) contrafăcute (în sensul Legii Re-
publicii Moldova privind protecţia desenelor şi mode-
lelor industriale, adoptate de Parlamentul Republicii 
Moldova la 12.07.20073); 3) produse contrafăcute (în 
sensul Legii Republicii Moldova privind protecţia in-
venţiilor, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova 
la 29.02.20084, precum şi al Legii Republicii Moldova 

privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de 
origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, adopta-
te de Parlamentul Republicii Moldova la 27.03.20085);   
4) materiale contrafăcute (în sensul Legii Republicii 
Moldova privind protecţia soiurilor de plante, adoptate 
de Parlamentul Republicii Moldova la 29.02.20086); 
5) exemplarele contrafăcute ale obiectelor dreptului de 
autor, ale drepturilor conexe sau ale altor drepturi pro-
tejate; bunuri contrafăcute; exemplarele operelor, fo-

n cele ce urmează, vom supune analizei infracţiu-
nea prevăzută la alin.(2) art.2462 CP RM.
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nogramelor sau videogramelor contrafăcute (în sensul 
Legii Republicii Moldova privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe, adoptate de Parlamentul Republicii 
Moldova la 02.07.20107).

Este inadmisibilă confundarea noţiunilor „produse 
falsificate” şi „produse contrafăcute”. În mod regreta-
bil, exemple ale unei asemenea confuzii le putem găsi 
chiar în legislaţie. Astfel, de exemplu, în Legea privind 
protecţia consumatorilor, este utilizată noţiunea deru-
tantă „produs falsificat (contrafăcut)”, desemnând pro-
dusul, fabricat din alţe componente, în alte proporţii 
sau în alte condiţii decât cele stabilite în documentele 
normative, care este prezentat drept veritabil. Aceeaşi 
noţiune este folosită în textul Hotărârii Guvernului 
Republicii Moldova cu privire la aprobarea Concepţi-
ei sistemului informaţional automatizat „Registrul de 
stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alco-
olice”, nr.1441 din 19.12.20068. De această dată, prin 
„produs falsificat (contrafăcut)” se înţelege produsul 
care, potrivit compoziţiei şi procedeelor de fabricare, 
nu corespunde documentaţiei normative în vigoare şi 
este prezentat drept veritabil.

Sub aspectul armonizării legislaţiei naţionale cu 
legislaţia europeană, nu este acceptabil ca, prin „pro-
dus contrafăcut”, să se înţeleagă produsul, fabricat din 
alte componente, în alte proporţii sau în alte condiţii 
decât cele stabilite în documentele normative, care este 
prezentat drept veritabil. Or, în sensul Regulamentului 
(CE) nr.1383/2003 al Consiliului Uniunii Europene 
din 22.07.2003 privind intervenţia autorităţilor vama-
le împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere 
anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum 
şi măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc 
atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală9, 
prin „mărfuri contrafăcute”, se are în vedere: 1) mărfu-
rile, inclusiv ambalajul acestora, pe care a fost aplicată, 
fără autorizaţie, o marcă comercială care este identică 
cu marca comercială valabilă înregistrată pentru ace-
laşi tip de mărfuri sau care nu poate fi deosebită prin 
aspectele sale esenţiale de marca comercială respecti-
vă şi care, din acest motiv, aduce atingere drepturilor 
titularului mărcii în cauză, în conformitate cu dreptul 
comunitar, în special Regulamentul (CE) nr.40/94 al 
Consiliului Uniunii Europene din 20.12.1993 privind 
marca comunitară10 sau în temeiul dreptului naţional al 
statului-membru în care a fost depusă cererea de inter-
venţie a autorităţilor vamale; 2) orice simbol al unei 
mărci (inclusiv o emblemă, o etichetă, un autocolant, 
un prospect, instrucţiuni de utilizare, un document de 
garanţie marcate cu simbolul în cauză), chiar prezentat 
separat, în aceleaşi condiţii ca mărfurile menţionate la 
pct.1); 3) ambalajele care poartă mărcile unor mărfuri 
contrafăcute, prezentate separat, în aceleaşi condiţii ca 
cele prevăzute pentru mărfurile menţionate la pct.1).

Din această perspectivă, nu putem să nu fim de 

acord cu punctul de vedere exprimat de N.A. Kurkova: 
„Uneori, termenul «contrafacere» este confundat cu ter-
menul «falsificare», ceea ce este greşit. Aceşti termeni 
au un conţinut cu totul diferit: falsificarea presupune 
confecţionarea unui lucru asemănător cu altul în sco-
pul de a înşela, prezentarea unui lucru altfel decât este 
în realitate; contrafacerea presupune folosirea ilegală a 
obiectelor de proprietate intelectuală, în lipsa acordului 
titularului dreptului de proprietate intelectuală”11.

Victima, care ar urma să procure un produs falsifi-
cat, nu ştie despre falsitatea acestuia, întrucât produsul 
falsificat îi este prezentat drept produs veritabil. În mod 
similar, victima, care ar urma să procure un produs 
contrafăcut, nu ştie despre inautenticitatea acestuia, de-
oarece produsul falsificat îi este prezentat drept produs 
autentic. Alterarea voinţei victimei pe calea înşelării 
acesteia este ceea ce apropie noţiunile „falsificare” şi 
„contrafacere”. Deosebirea dintre cele două noţiuni ţine 
de obiectul preconizatei înşelări: în ipoteza infracţiunii 
prevăzute la alin.(1) art.2462 CP RM, obiectul preco-
nizatei înşelări priveşte fabricarea produsului din ace-
le componente, în acele proporţii sau în acele condiţii 
care sunt stabilite în documentele normative în materie; 
în cazul infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.2462 cP 
RM, obiectul preconizatei înşelări priveşte fabricarea 
produsului care, în condiţii de legalitate, constituie sau 
include un obiect de proprietate intelectuală protejat.

În urma analizei tuturor acestor aspecte, ajungem 
la concluzia că interesul consumatorului de a achizi-
ţiona un produs „legal” trebuie privit nuanţat: pe de 
o parte, interesul consumatorului de a achiziţiona un 
produs care este fabricat din acele componente, în ace-
le proporţii sau în acele condiţii care sunt stabilite în 
documentele normative în materie, şi, pe de altă par-
te, interesul consumatorului de a achiziţiona un produs 
care, în condiţii de legalitate, constituie sau include un 
obiect de proprietate intelectuală protejat. În cazul apli-
cării răspunderii penale pentru infracţiunea prevăzută 
la alin.(2) art.2462 CP RM, în prim-plan iese apărarea 
interesului consumatorului de a achiziţiona un produs 
care, în condiţii de legalitate, constituie sau include un 
obiect de proprietate intelectuală protejat.

Pe cale de consecinţă, putem deosebi următoarele 
două ipoteze:

1) se va aplica numai alin.(2) art.2462 CP RM în 
situaţia lezării doar a interesului consumatorului de 
a achiziţiona un produs care, în condiţii de legalitate, 
constituie sau include un obiect de proprietate intelec-
tuală protejat;

2) se va aplica atât alin.(1) art.2462 CP RM, cât şi 
alin.(2) art.2462 CP RM, în cazul lezării atât a interesu-
lui consumatorului de a achiziţiona un produs care este 
fabricat din acele componente, în acele proporţii sau în 
acele condiţii care sunt stabilite în documentele norma-
tive în materie, cât şi a interesului consumatorului de 



11

Nr. 3, 2012 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

a achiziţiona un produs care, în condiţii de legalitate, 
constituie sau include un obiect de proprietate intelec-
tuală protejat.

Cât priveşte interesul titularului dreptului de propri-
etate intelectuală protejat, acesta se află sub protecţia 
nu a prevederii de la alin.(2) art.2462 CP RM, dar sub 
protecţia unora dintre prevederile de la art.1851 „Încăl-
carea dreptului de autor şi a drepturilor conexe” sau de 
la art.1852 „Încălcarea dreptului asupra obiectelor de 
proprietate industrială” din Codul penal. 

De exemplu, la lit.a) alin.(1) art.1851 CP RM, se sta-
bileşte răspunderea inter alia pentru încălcarea dreptu-
lui de autor şi a drepturilor conexe, dacă este în proporţii 
mari, săvârşită prin reproducerea operelor sau a obiec-
telor drepturilor conexe în cadrul desfăşurării activităţii 
de întreprinzător tangenţiale activităţii intelectuale în 
domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe, în 
special în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, fără acor-
dul titularului de drepturi, în scopul comercializării. De 
asemenea, în art.1852 CP RM, se prevede răspunderea 
printre altele pentru reproducerea, în scopuri comer-
ciale, a obiectului de proprietate industrială protejat, 
pentru care, în conformitate cu legislaţia, este necesară 
autorizare din partea titularului, efectuată fără această 
autorizare, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea 
acestor acţiuni, care au cauzat daune în proporţii mari.

Drept urmare, vom fi în prezenţa concursului de in-
fracţiuni prevăzute de alin.(2) art.2462 şi art.1851 sau 
1852 CP RM, în cazul lezării atât a interesului consu-
matorului de a achiziţiona un produs care, în condiţii 
de legalitate, constituie sau include un obiect de propri-
etate intelectuală protejat, cât şi a interesului titularului 
dreptului de proprietate intelectuală protejat.

Precizăm că, la momentul săvârşirii infracţiunii de 
contrafacere a produselor, este dificil a se vorbi despre 
existenţa unei victime propriu-zise a infracţiunii. Mai 
corect este să vorbim despre potenţiala victimă a infrac-
ţiunii prevăzute la alin.(2) art.2462 CP RM, care este 
consumatorul. La conţinutul noţiunii de ,,consumator” 
ne-am referit cu prilejul analizei infracţiunii prevăzute 
la alin.(1) art.2462 CP RM.

latura obiectivă a infracţiunii specificate la alin.
(2) art.2462 CP RM constă în fapta prejudiciabilă expri-
mată în acţiunea de fabricare ilegală a produselor care 
constituie sau includ un obiect de proprietate intelec-
tuală protejat, ori de îndemnare a terţilor la fabricarea 
ilegală a produselor care constituie sau includ un obiect 
de proprietate intelectuală protejat, săvârşite în propor-
ţii mari.

Cele două modalităţi normative cu caracter alterna-
tiv ale acţiunii prejudiciabile analizate sunt:

1) fabricarea ilegală a produselor care constituie sau 
includ un obiect de proprietate intelectuală protejat, să-
vârşită în proporţii mari;

2) îndemnarea terţilor la fabricarea ilegală a produ-

selor care constituie sau includ un obiect de proprietate 
intelectuală protejat, săvârşită în proporţii mari.

Referitor la prima dintre aceste modalităţi, se are în 
vedere nesocotirea de către făptuitor a unor interdicţii 
legale privind fabricarea produselor care constituie sau 
includ un obiect de proprietate intelectuală protejat. De 
exemplu, conform lit.a) alin.(2) art.20 al Legii privind 
protecţia invenţiilor, brevetul îi acordă titularului drep-
tul de a interzice terţilor, care nu au acordul său, fabri-
carea, pe teritoriul Republicii Moldova, a produsului 
care constituie obiectul brevetului. De asemenea, po-
trivit alin.(1) art.20 al Legii privind protecţia desenelor 
şi modelelor industriale, desenul sau modelul industrial 
înregistrat conferă titularului dreptul exclusiv de a in-
terzice oricărui terţ utilizarea sa fără acordul titularului. 
Prin „utilizare” se înţelege, printre altele, fabricarea 
unui produs în care a fost integrat ori căruia i s-a aplicat 
desenul sau modelul industrial în cauză. 

În alt registru, este cazul de menţionat că, în acord 
cu regula fixată la art.116 CP RM, aplicarea răspun-
derii pentru producerea medicamentelor contrafăcute, 
în conformitate cu art.2141 CP RM, exclude calificarea 
suplimentară potrivit alin.(2) art.2462 „Falsificarea şi 
contrafacerea produselor” din Codul penal.

De asemenea, precizăm că nu intră sub incidenţa 
dispoziţiei de la alin.(2) art.2462 CP RM neanunţarea 
imediată de către prestator a autorităţii competente, 
precum şi a producătorului, despre existenţa oricărui 
produs, folosit la prestarea serviciului, de care are cu-
noştinţă că este contrafăcut. În această situaţie, răspun-
derea urmează a fi aplicată în conformitate cu lit.e) alin.
(2) art.344 al Codului contravenţional.

În alt context, în legătură cu interpretarea înţele-
sului noţiunii „îndemnare”, desemnând cea de-a doua 
modalitate a acţiunii prejudiciabile specificate la alin.
(2) art.2462 CP RM, facem trimitere la explicaţiile de 
rigoare vizând modalitatea corespondentă a infracţiunii 
specificate la alin.(1) art.2462 CP RM.

Printre neajunsurile dispoziţiei de la alin.(2) art.2462 
CP RM, trebuie menţionată sfera de incidenţă redusă a 
acestei norme. Legiuitorul stabileşte răspunderea numai 
pentru fabricarea ilegală a produselor, care constituie 
sau includ un obiect de proprietate intelectuală prote-
jat, precum şi îndemnarea terţilor la efectuarea acestei 
acţiuni, săvârşite în proporţii mari. Din motive neclare, 
răspunderea nu a fost stabilită pentru comercializarea, 
procurarea în scopul comercializării, transportarea, 
expedierea, păstrarea sau alte asemenea operaţiuni cu 
produsele contrafăcute.

Într-adevăr, alin.(2) art.2462 CP RM nu se aplică în 
cazul comercializării produselor contrafăcute. În acest 
caz, răspunderea poate fi aplicată în baza art.255 CP 
RM, alin.(4) art.284 al Codului contravenţional etc. 

Nu intră sub incidenţa alin.(2) art.2462 CP RM nici 
procurarea în scopul comercializării, transportarea, 
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expedierea, păstrarea sau alte asemenea operaţiuni cu 
produsele falsificate. După caz, acestea vor putea fi ca-
lificate conform art.26 şi 255 CP RM, alin.(4) art.284 al 
Codului contravenţional etc. 

În asemenea situaţii, alin.(2) art.2462 CP RM este 
inaplicabil, deoarece comercializarea, procurarea în 
scopul comercializării, transportarea, expedierea, păs-
trarea sau alte asemenea operaţiuni cu produsele con-
trafăcute se comit după consumarea infracţiunii de 
contrafacere a produselor, situându-se în afara cadrului 
componenţei infracţiunii în cauză.

Considerăm oportună extinderea sferei de incidenţă 
a alin.(2) art.2462 CP RM. În anumite privinţe, ca mo-
del al unei asemenea extinderi ar putea servi alin.(4) 
art.284 al Codului contravenţional, normă care preve-
de răspunderea inter alia pentru fabricarea, păstrarea, 
transportarea sau comercializarea producţiei alcoolice 
contrafăcute, dacă aceste fapte nu întrunesc elementele 
constitutive ale infracţiunii. Mai este cazul să menţio-
năm că, în conformitate cu alin.(4) art.7 al Legii pri-
vind protecţia consumatorilor, se interzice nu numai 
producerea produselor contrafăcute, dar şi importul, 
plasarea pe piaţă, depozitarea, expunerea în comerci-
alizare şi comercializarea acestora. În mod regretabil, 
dovedind inconsecvenţă, legiuitorul a luat în considera-
ţie numai o parte a acestei interdicţii, atunci când a in-
criminat fapta prevăzută la alin.(1) art.2462 CP RM. Nu 
în ultimul rând – promovând ideea extinderii sferei de 
incidenţă a alin.(2) art.2462 CP RM – atragem atenţia 
asupra denumirii uneia dintre recomandările Consiliu-
lui Europei: Recomandarea nr.1793(2007) privind ne-
cesitatea adoptării unei Convenţii a Consiliului Europei 
referitoare la combaterea contrafacerii şi a traficului de 
produse contrafăcute12.

Infracţiunea prevăzută la alin.(2) art.2462 cP Rm 
este o infracţiune formală. Ea se consideră consuma-
tă fie din momentul fabricării ilegale a produselor care 
constituie sau includ un obiect de proprietate intelectu-
ală protejat, săvârşită în proporţii mari, fie din momen-
tul îndemnării terţilor la fabricarea ilegală a produse-
lor care constituie sau includ un obiect de proprietate 
intelectuală protejat, săvârşită în proporţii mari. Şi de 
această dată, formularea „săvârşite în proporţii mari/
săvârşită în proporţii mari” nu desemnează urmările 
prejudiciabile ale infracţiunii, deci nu indică prejudi-
ciul (daunele) în proporţii mari. Această formulare 
desemnează caracteris ticile valo rice ale produsului in-
fracţiunii, în vederea delimitării infracţiunii specificate 
la alin.(2) art.2462 CP RM de fapta prevăzută la alin.(2) 
art.283 din Codul contravenţional.

În contextul modalităţii de fabricare ilegală a pro-
duselor care constituie sau includ un obiect de propri-
etate intelectuală protejat, săvârşită în proporţii mari, 
procurarea materiei prime, a materialelor sau a altor 
entităţi pentru fabricarea unor astfel de produse trebuie 

calificată ca pregătire de infracţiunea prevăzută la alin.
(2) art.2462 CP RM. În acelaşi context, ca tentativă de 
contrafacere a produselor trebuie calificată acţiunea 
îndreptată nemijlocit spre realizarea fabricării ilegale 
a produselor care constituie sau includ un obiect de 
proprietate intelectuală protejat, săvârşită în proporţii 
mari, dacă, din cauze independente de voinţa făptuito-
rului, acestuia nu-i reuşeşte să obţină produsul contra-
făcut finit.

latura subiectivă a infracţiunii specificate la alin.
(2) art.2462 CP RM este caracterizată prin intenţie di-
rectă. De cele mai dese ori, motivul infracţiunii se ex-
primă în interesul material.

Scopul principal al infracţiunii analizate constă în 
scopul de comercializare a produselor contrafăcute. 
Tocmai datorită preconizatei comercializări a produ-
selor contrafăcute, infracţiunea, specificată la alin.(2) 
art.2462 CP RM, face parte din rândul infracţiunilor să-
vârşite în sfera consumului de produse.

În altă privinţă, consemnăm că scopul secundar al 
infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.2462 CP RM rezidă 
în scopul inducerii în eroare a consumatorului13, astfel 
încât acesta (ca rezultat al preconizatei comercializări 
a produsului contrafăcut) să achiziţioneze un produs 
care, în condiţii de ilegalitate, constituie sau include un 
obiect de proprietate intelectuală protejat. Considerăm 
că, în lipsa acestui scop secundar, cele săvârşite nu pot 
fi calificate în baza alin.(2) art.2462 cP Rm14. În lipsa 
scopului enunţat, nu se exclude aplicarea altor norme 
(de exemplu, a unora dintre prevederile art.1851 sau 
1852 CP RM). 

Subiectul infracţiunii în cauză este: 1) persoana fi-
zică responsabilă care, în momentul săvârşirii infracţi-
unii, a atins vârsta de 16 ani; 2) persoana juridică (cu 
excepţia autorităţii publice).

În cazul modalităţii de fabricare ilegală a produse-
lor care constituie sau includ un obiect de proprietate 
intelectuală protejat, săvârşită în proporţii mari (nu şi 
în cazul modalităţii de îndemnare a terţilor la fabricarea 
ilegală a produselor care constituie sau includ un obiect 
de proprietate intelectuală protejat, săvârşită în propor-
ţii mari), subiectul trebuie să aibă calitatea specială de 
producător15, calitate dovedită prin licenţă (autorizaţie) 
şi înregistrarea de stat corespunzătoare sau prin deţine-
rea patentei de întreprinzător16. În lipsa acestei calităţi 
speciale, trebuie să vorbim despre pregătirea de escro-
cheria săvârşită în proporţii mari. 

În ipoteza îndemnării unui terţ iresponsabil, sau 
având vârsta sub 16 ani, la fabricarea ilegală a produ-
selor care constituie sau includ un obiect de proprietate 
intelectuală protejat, săvârşită în proporţii mari, cel care 
îndeamnă trebuie considerat autor al infracţiunii prevă-
zute la alin.(2) art.2462 CP RM, presupunând modalita-
tea de fabricare ilegală a produselor care constituie sau 
includ un obiect de proprietate intelectuală protejat, să-
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vârşită în proporţii mari, nu modalitatea de îndemnare a 
terţilor la fabricarea ilegală a produselor care constituie 
sau includ un obiect de proprietate intelectuală protejat, 
săvârşită în proporţii mari.

În încheierea studiului nostru, propunem legiuitoru-
lui modificarea dispoziţiei art.2462 CP RM, după cum 
urmează:

„Articolul 2462. Falsificarea şi contrafacerea 
produselor

(1) Fabricarea sau traficul produselor falsificate în 
scop de comercializare fără documente de însoţire, 
provenienţă, calitate şi conformitate, precum şi îndem-
narea terţilor la efectuarea acestei acţiuni, săvârşite în 
proporţii mari, ...

(2) Fabricarea sau traficul produselor care constituie 
sau includ un obiect de proprietate intelectuală protejat, 
în scop de comercializare, precum şi îndemnarea terţi-
lor la efectuarea acestei acţiuni, săvârşite în proporţii 
mari, ...”.

De asemenea, recomandăm excluderea din art.284 
al Codului contravenţional a alineatului (4), în care se 
prevede răspunderea pentru fabricarea, păstrarea, trans-
portarea sau comercializarea producţiei alcoolice falsi-
ficate ori contrafăcute, dacă aceste fapte nu întrunesc 
elementele constitutive ale infracţiunii. Existenţa unei 
asemenea norme speciale (speciale în raport cu art.2462 
CP RM) este inutilă şi contraproductivă17.

Ca rezultat al investigării elementelor constitutive 
ale infracţiunilor specificate la art.2462 CP RM, consi-
derăm necesară formularea următoarelor concluzii:

1) obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute la 
alin.(1) art.2462 CP RM îl constituie relaţiile sociale cu 
privire la fabricarea produselor din acele componente, 
în acele proporţii sau în acele condiţii care sunt stabilite 
în documentele normative în materie;

2) obiectul material (imaterial) al infracţiunii speci-
ficate la alin.(1) art.2462 CP RM îl reprezintă materia 
primă, materialele sau alte entităţi preexistente din care 
este confecţionat produsul falsificat; 

3) cât priveşte produsul falsificat, acesta constituie 
nu obiectul material (imaterial) al infracţiunii prevăzu-
te la alin.(1) art.2462 CP RM, dar produsul infracţiunii 
date. La momentul comiterii faptei, valoarea produsu-
lui în cauză trebuie să depăşească 2.500 unităţi conven-
ţionale. Dacă valoarea acestuia este mai mică, aplicabil 
va fi alin.(1) art.283 al Codului contravenţional;

4) potenţiala victimă a infracţiunilor specificate la 
art.2462 CP RM este consumatorul (în sensul art.1 al 
Legii privind protecţia consumatorilor);

5) alin.(1) art.2462 CP RM nu se aplică în cazul co-
mercializării produselor falsificate. În această ipoteză, 
răspunderea poate fi aplicată în baza art.255 CP RM, 
alin.(4) art.284 al Codului contravenţional etc.; 

6) nu intră sub incidenţa alin.(1) art.2462 cP Rm 
nici procurarea în scopul comercializării, transportarea, 

expedierea, păstrarea sau alte asemenea operaţiuni cu 
produsele falsificate. După caz, acestea vor putea fi ca-
lificate conform art.26 şi 255 CP RM, alin.(4) art.284 al 
Codului contravenţional etc.;

7) în cazul modalităţii de fabricare a produselor 
falsificate, săvârşită în proporţii mari (nu şi în cazul 
modalităţii de îndemnare a terţilor la fabricarea produ-
selor falsificate, săvârşită în proporţii mari), subiectul 
trebuie să aibă calitatea specială de producător, cali-
tate dovedită prin licenţă (autorizaţie) şi înregistrarea 
de stat corespunzătoare sau prin deţinerea patentei de 
întreprinzător;

8) obiectul juridic special al infracţiunii, specificată 
la alin.(2) art.2462 CP RM, îl formează relaţiile sociale 
cu privire la fabricarea produselor care, în condiţii de 
legalitate, constituie sau includ un obiect de proprietate 
intelectuală protejat;

9) obiectul material (imaterial) al infracţiunii în 
cauză îl reprezintă materia primă, materialele sau alte 
entităţi preexistente din care este confecţionat produsul 
contrafăcut;

10) cât priveşte produsul contrafăcut, acesta con-
stituie nu obiectul material (imaterial) al infracţiunii 
specificate la alin.(2) art.2462 CP RM, dar produsul in-
fracţiunii date. La momentul comiterii faptei, valoarea 
produsului în cauză trebuie să depăşească 2.500 unităţi 
convenţionale. Dacă valoarea acestuia este mai mică, 
aplicabil va fi alin.(2) art.283 al Codului contravenţi-
onal;

11) în contextul art.2462 CP RM, este inadmisibilă 
confundarea noţiunilor „produse falsificate” şi „produ-
se contrafăcute”, precum şi a noţiunilor „falsificare” şi 
„contrafacere”;

12) se va aplica numai alin.(2) art.2462 CP RM în 
situaţia lezării doar a interesului consumatorului de 
a achiziţiona un produs care, în condiţii de legalitate, 
constituie sau include un obiect de proprietate intelec-
tuală protejat;

13) se va aplica atât alin.(1) art.2462 CP RM, cât şi 
alin.(2) art.2462 CP RM, în cazul lezării atât a interesu-
lui consumatorului de a achiziţiona un produs care este 
fabricat din acele componente, în acele proporţii sau în 
acele condiţii care sunt stabilite în documentele norma-
tive în materie, cât şi a interesului consumatorului de 
a achiziţiona un produs care, în condiţii de legalitate, 
constituie sau include un obiect de proprietate intelec-
tuală protejat;

14) vom fi în prezenţa concursului de infracţiuni 
prevăzute de alin.(2) art.2462 şi art.1851 sau 1852 cP 
RM, în cazul lezării atât a interesului consumatorului 
de a achiziţiona un produs care, în condiţii de legalitate, 
constituie sau include un obiect de proprietate intelec-
tuală protejat, cât şi a interesului titularului dreptului de 
proprietate intelectuală protejat;

15) alin.(2) art.2462 CP RM nu se aplică în cazul 
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comercializării produselor contrafăcute. În acest caz, 
răspunderea poate fi aplicată în baza art.255 CP RM, 
alin.(4) art.284 al Codului contravenţional etc.; 

16) nu intră sub incidenţa alin.(2) art.2462 cP Rm 
nici procurarea în comercializărea, transportarea, expe-
dierea, păstrarea sau alte asemenea operaţiuni cu pro-
dusele falsificate. După caz, acestea vor putea fi califi-
cate conform art.26 şi 255 CP RM, alin.(4) art.284 al 
Codului contravenţional etc.;

17) scopul secundar al infracţiunii prevăzute la alin.
(2) art.2462 CP RM rezidă în inducerea în eroare a con-
sumatorului, astfel încât acesta (în urma preconizatei 
comercializări a produsului contrafăcut) să achiziţione-
ze un produs care, în condiţii de ilegalitate, constituie 
sau include un obiect de proprietate intelectuală prote-
jat. În lipsa acestui scop secundar, cele săvârşite nu pot 
fi calificate în baza alin.(2) art.2462 CP RM. Însă, nu 
se exclude aplicarea altor norme (de exemplu, a unora 
dintre prevederile art.1851 sau 1852 CP RM);

18) în cazul modalităţii de fabricare ilegală a produ-
selor care constituie sau includ un obiect de proprietate 
intelectuală protejat, săvârşită în proporţii mari (nu şi 
în cazul modalităţii de îndemnare a terţilor la fabricarea 
ilegală a produselor care constituie sau includ un obiect 
de proprietate intelectuală protejat, săvârşită în propor-
ţii mari), subiectul trebuie să aibă calitatea specială de 
producător, calitate dovedită prin licenţă (autorizaţie) şi 
înregistrarea de stat corespunzătoare sau prin deţinerea 
patentei de întreprinzător.

Note:
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2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4.
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4 Ibidem, 2008, nr.99-101.
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7 Ibidem, 2010, nr.191-193.
8 Ibidem, 2006, nr.199-202.
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nii Europene din 22.07.2003 privind intervenţia autorităţilor 
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re anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum şi 
măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere 
anumitor drepturi de proprietate intelectuală //
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11 Куркова Н.А., Проблемы расследования престу-
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наук, Калининград, 2003, c.19.
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on of counterfeiting and trafficking in counterfeit goods. Re-

commendation 1793 (2007) // http://assembly.coe.int/main.
asp?Link=/documents/adoptedtext/ta07/erec1793.htm

13 Conform art.13 al Legii privind protecţia consumatori-
lor, se interzic practicile comerciale înşelătoare. Printre alte-
le, o practică comercială este considerată înşelătoare în cazul 
în care conţine informaţii false sau, în orice alt fel, inclusiv 
prin prezentarea generală, induce sau poate induce în eroare 
consumatorul mediu şi, în orice situaţie, determină sau este 
susceptibilă să determine consumatorul să ia o decizie de 
tranzacţionare pe care nu ar fi luat-o în altă situaţie, chiar 
dacă informaţia este corectă, de fapt, cu privire la drepturile 
de proprietate intelectuală.

14 Lipsa scopului secundar examinat se atestă în situa-
ţia când consumatorul conştientizează că produsul, pe care 
intenţionează să-l achiziţioneze, este unul contrafăcut. În 
această situaţie – întrucât nu suferă nici o lezare interesul 
consumatorului de a achiziţiona un produs care, în condiţii 
de legalitate, constituie sau include un obiect de proprietate 
intelectuală protejat – nu avem nici un temei să aplicăm răs-
punderea în baza alin.(2) art.2462 CP RM.

15 Şi de această dată, avem în vedere noţiunea de ,,produ-
cător” în sensul art.1 al Legii privind protecţia consumatorilor: 
orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitate 
de întreprinzător, care fabrică produse ori părţi din produse.

16 Argumentele în sprijinul unei asemenea afirmaţii sunt 
următoarele: 1) infracţiunea, prevăzută la alin.(2) art.2462 
CP RM, reprezintă o infracţiune presupunând lezarea doar a 
interesului consumatorului de a achiziţiona un produs care, 
în condiţii de legalitate, constituie sau include un obiect de 
proprietate intelectuală protejat. Ea nu este o infracţiune care 
presupune lezarea interesului titularului dreptului de propri-
etate intelectuală protejat ori a unui alt interes ocrotit de lege. 
Or, conform lit.b) art.6 al Legii privind protecţia consumato-
rilor, orice consumator are dreptul la protecţia împotriva ris-
cului de a achiziţiona un produs care ar putea să-i prejudicie-
ze drepturile şi interesele legitime. Deci, infracţiunea, speci-
ficată la alin.(2) art.2462 CP RM, este o infracţiune săvârşită 
în sfera consumului de produse. În alţi termeni, ea este o in-
fracţiune presupunând ca situaţie-premisă desfăşurarea unui 
raport juridic între un consumator şi un producător; 2) nu 
putem să ignorăm prezenţa unor similitudini dintre infracţiu-
nea, prevăzută la alin.(2) art.2462 CP RM, şi infracţiunea de 
înşelare a clienţilor, specificată la art.255 CP RM: în anumite 
împrejurări, infracţiunea de înşelare a clienţilor poate fi pri-
vită ca faptă care marchează epuizarea infracţiunii de contra-
facere a produselor. După cum se ştie, subiectul infracţiunii 
prevăzute la art.255 CP RM trebuie să aibă calitatea specială 
de distribuitor, vânzător sau prestator, calitate dovedită prin 
licenţă (autorizaţie) şi înregistrarea de stat corespunzătoare 
sau prin deţinerea patentei de întreprinzător. 

17 Trebuie să recunoaştem că, la moment, este practic 
imposibil să delimităm infracţiunea, prevăzută la alin.(1) 
art.2462 CP RM, de fapta specificată la alin.(4) art.284 al 
Codului contravenţional (presupunând ipoteza de fabricare a 
producţiei alcoolice falsificate sau contrafăcute, dacă această 
faptă nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii). 
În lipsa unei clarităţi în ce priveşte înţelesul sintagmei „dacă 
această faptă nu întruneşte elementele constitutive ale infrac-
ţiunii”, suntem nevoiţi să afirmăm că fabricarea producţiei 
alcoolice falsificate (chiar şi în scop de comercializare fără 
documente de însoţire, provenienţă, calitate şi conformitate) 
sau contrafăcute (chiar şi în scop de comercializare), săvâr-
şită chiar şi în proporţii mari, atrage răspunderea nu conform 
alin.(1) art.2462 CP RM, dar conform alin.(4) art.284 al Co-
dului contravenţional. 
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SUMMArY
Because of their higher victimal vulnerability the minors became object of a new branch of victimology 

– juvenile victimology. Juvenile victimology is a socio-law science, a part of the criminological victimo-
logy system, which studies personality and behavior of the juvenile victim, her relation with the offender, 
the victimogen situations, victimization and victimity of the minors, victimological preventive measures. 
The juvenile victimology, have her own definitions and concepts, that are defined in the article: juvenile 
victim; victimal vulnerability of the minor or the victimity of the minor; juvenile victimization; juvenile 
victimal behavior. The connection of the juvenile victimology with others sciences is revealed as well. 

victimelor nevârstnice, juvenililor, şi aceasta 
este pe deplin motivat, dat fiind faptul că copiii po-
sedă anumite calităţi care îi fac victime ideale într-o 
gamă diversă de infracţiuni. Urmare a vulnerabilităţii 
victimale sporite, minorii au atras atenţia specialiştilor 
în domeniu, devenind obiectul de studiu al unei noi 
ramuri a victimologiei – victimologia juvenilă. În lite-
ratura victimologică naţională, pentru prima dată, ter-
menul de ,,victimologie juvenilă” fiind utilizat de către 
unul dintre autorii acestui articol (Gh.Gladchi), consi-
derând-o o subramură a victimologiei criminologice. 

În plan juridic naţional, cuvântul ,,juvenil” se re-
feră la persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani, 
provenind de la lat. iuvenilis, iuvenis ce înseamnă in-
complet matur sau dezvoltat, tânăr. Ca sinonime avem 
cuvintele tânăr, copil, adolescent, imatur, pueril, mi-
nor, infant, în unele dicţionare întâlnim chiar şi expre-
sia „adulţi în miniatură”1. Constituţia R.Moldova, în 
art.49 şi 50 operează cu conceptele de copil şi tânăr2. 
Art.20 alin.(1) din Codul civil al RM prevede că „ca-
pacitatea deplină de exerciţiu începe la data când per-
soana fizică devine majoră, adică la împlinirea vârstei 
de 18 ani”3. Prin urmare, conform CC RM, persoana 
până la împlinirea vârstei de 18 ani este considera-
tă minor. Codul familiei al RM stipulează în art.51 
alin.(1) că „se consideră copil persoana care nu a atins 
vârsta de 18 ani (majoratul)”4. CPP RM defineşte în 
art.6 termenul de persoană minoră ca „persoană care 
nu a împlinit vârsta de 18 ani”5. Art.1 al Legii nr.338-
XIII din 15.12.94 privind drepturile copilului prevede 
că „o persoană este considerată copil din momentul 

naşterii până la vârsta de 18 ani”6. Aceeaşi interpreta-
re a noţiunii de copil întâlnim şi în legislaţia interna-
ţională. Astfel, art.1 al Convenţiei ONU cu privire la 
drepturile copilului stabileşte că „prin copil se înţele-
ge orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani, exceptând 
cazurile în care legea aplicabilă copilului stabileşte 
limita majoratului sub această vârstă”7, în sensul art.1 
al Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului UE din 
22.12.2003 privind combaterea exploatării sexuale a 
copiilor şi a pornografiei infantile, „copil – înseamnă 
orice persoană având o vârstă mai mică de 18 ani”8, 
iar art. 2 al Propunerii de Directivă al Parlamentului 
European şi a Consiliului UE privind combaterea 
abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale 
a copiilor şi a pornografiei infantile din 29.03.2010 
prevede că „copil” înseamnă orice persoană sub 18 
ani9. Conform celor expuse, vom folosi în continua-
re noţiunea de minor în sensul de persoană care nu 
a împlinit vârsta de 18 ani, şi nu termenul de adoles-
cent, care cuprinde individul cu vârsta între 12-16 ani, 
sau tânăr, deoarece tinereţea nu se sfârşeşte la 18 ani. 
Anume minorii interesează victimologia juvenilă, de 
aici rezultând şi unicitatea acestei subramuri a victi-
mologiei, care constă în abordarea focusată faţă de 
studierea minorilor şi fenomenelor de criză, care doar 
parţial au fost studiate în cadrul ştiinţelor sociale. 

În opinia noastră, victimologia juvenilă are o fer-
mă şi precisă delimitare. Ea este o ştiinţă sociojuri-
dică, ramură ştiinţifică a victimologiei criminologice, 
care, la rândul său, constituie o ramură ştiinţifică re-
lativ nouă ce se dezvoltă în cadrul sistemului crimi-
nologiei. Victimologia criminologică evoluează activ, 
acumulând un volum considerabil de date despre vic-

VICTIMOLOGIA  JUVENILĂ – PRObLEME  TEORETICE 
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ultiple tipologii victimale încep cu plasarea 
pe poziţia cea mai vulnerabilă a minorilor, 
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timele şi situaţiile diferitelor infracţiuni. În măsura în 
care, prin cercetarea acestora, se stabileşte un specific 
victimologic determinat de trăsăturile personalităţii şi 
situaţiei, în cadrul victimologiei criminologice se con-
turează noi orientări ştiinţifice. Unele dintre ele sunt 
numai în proces de consituire, altele pot fi atribuite te-
oriilor victimologice particulare. La etapa actuală, din 
componenţa victimologiei criminologice face parte, 
inclusiv, victimologia juvenilă. Deoarece victimolo-
gia criminologică derivă din domeniul criminologiei, 
obiectul de studiu al victimologiei criminologice s-a 
conturat treptat, evoluând de-a lungul anilor odată cu 
dezvoltarea teoriei noii discipline şi a aplicării ei în 
practică. În prezent, deocamdată, în mediul specialişti-
lor nu s-a cristalizat o opinie univocă privind definirea 
obiectului de cercetare al victimologiei criminologi-
ce. Astfel, unii autori consideră că în calitate de obiect 
de cercetare sunt acele victime care, prin activitatea 
lor, au contribuit la producerea faptei infracţionale în 
cadrul fenomenului infracţionalităţii10. Potrivit altor 
cercetători, deşi victimologia criminologică acordă 
prioritate studierii victimelor „vinovate” de comiterea 
infracţiunii, totuşi în centrul studiului victimologiei se 
află toate victimele, indiferent de rolul jucat în săvâr-
şirea infracţiunii11. Susţinem această din urmă opinie 
şi considerăm că victimologia criminologică studiază 
multilateral toate victimele infracţiunilor, indiferent 
de rolul acestora în etiologia actului, şi nu se axează 
doar pe persoanele vătămate cu devieri victimogene. 
Astfel, victimologia criminologică este, în viziunea 
noastră, ştiinţa despre victime pentru care devine tipic 
comportamentul de orice calitate victimologică: ne-
gativă, neutră sau pozitivă. Prin urmare, şi în centrul 
studiului victimologiei juvenile, ca ramură a victimo-
logiei criminologice, se află toate victimele minore, 
fără a acorda importanţă, ce rol au jucat ele în infrac-
ţiunile săvârşite, mai ales că, într-o mulţime de cazuri, 
minorii nu au avut nici o vină în cele întâmplate. Prin 
urmare, putem stabili că obiectul de cercetare a victi-
mologiei juvenile ca ramură a victimologiei crimino-
logice este: personalitatea şi comportamentul victimei 
minore, relaţiile acesteia cu infractorul, situaţiile vic-
timogene, victimitatea şi victimizarea minorilor, mă-
surile de prevenire victimologice. În concluzie, pro-
punem următoarea definiţie a victimologiei juvenile: 
ştiinţă sociojuridică, parte a sistemului victimologiei 
criminologice care studiază personalitatea şi compor-
tamentul victimei minore, relaţiile acesteia cu infrac-
torul, situaţiile victimogene, victimitatea şi victimiza-
rea minorilor, măsurile de prevenire victimologice. 

Codul penal al RM adoptat la 18.04.2002, cu mo-
dificările şi completările ulterioare, incriminează ca 

infracţiuni o serie de fapte, inclusiv cu prevederi de 
variantă agravantă, dacă acestea au ca victime minori, 
copii, persoane care nu au atins vârsta de 14 sau 16 
ani, precum şi cei cu vârsta fragedă. Astfel, CP RM 
prevede 10 componente de infracţiuni care pot fi să-
vârşite doar împotriva minorilor (art.147, 1641, 174, 
175, 205, 206, 207, 208, 2081, 209), două dintre aces-
tea (art.174 şi 175) fiind cuprinse într-un capitol aparte 
al CP RM – infracţiuni privind viaţa sexuală. Alte 20 
componente de infracţiuni atentează atât asupra mino-
rilor cât şi adulţilor (art.135, 145, 148, 150, 151, 152, 
163, 164, 166, 171, 172, 201, 211, 212, 2171, 2173, 

2175, 2176
, 280, 3091). În cazul a 17 articole minori-

tatea constituie componenţa calificată a infracţiunilor 
(art.145 alin. (2) lit. e); 150 alin. (2) lit. b); 151 alin. 
(2) lit. b); 152 alin. (2) lit. c); 164 alin. (2) lit. c); 166 
alin. (2) lit. c); 171 alin. (2) lit. b), b2), şi alin. (3) lit. 
b); 172 alin. (2) lit. b) b2) şi alin. (3) lit. a); 205 alin. 
(2), (3) şi (4); 206 alin. (3) lit. b), f); 211 alin. (2) lit. 
c); 212 alin. (3) lit. b): 217 alin. (3) lit. b1), e); 2171 
alin. (3) lit. b1), e); 2173 alin. (3) lit. b); 2176 alin. (2) 
lit. c); 280 alin. (2) lit. c); 3091 alin. (3), lit. a)). Toate 
victimele infracţiunilor menţionate mai sus consti-
tuie obiect de cercetare al victimologiei juvenile, ele 
reprezentând totalitatea cea mai exactă, autentică şi 
accesibilă pentru cercetare. Cu toate acestea, limi-
tele victimologiei juvenile însă nu sunt stabilite de 
componenţele de bază şi calificate ale infracţiunilor 
prevăzute de legislaţie în care în calitate de victime 
sunt minorii. Ca ramură a victimologiei criminolo-
gice, victimologia juvenilă studiază în general toate 
victimele minore ale infracţiunii, indiferent dacă per-
soanele au fost recunoscute ca pătimiţi sau nu. Prin 
urmare, considerăm victime minore ale infracţiunii 
atât victimele în sens penal, cât şi victimele latente, 
relevate în consecinţa chestionării sociologice a popu-
laţiei, precum şi alte categorii de victime minore, dacă 
există criterii autentice pentru identificarea lor într-o 
astfel de calitate. Astfel, propunem definiţia preciza-
tă a victimei minore a infracţiunii drept „orice minor 
care suportă în mod direct sau indirect un prejudiciu 
moral, fizic sau material consecinţa unei infracţiuni”. 
Această noţiune precizată, în opinia noastră, extinde 
limitele şi diversifică domeniul de cercetare al victi-
mologiei juvenile.

Fiecare ştiinţă posedă un limbaj specific, precum şi 
noţiuni de bază cu care operează. În cazul victimolo-
giei juvenile, considerăm că conceptul-cheie al acestei 
teorii ştiinţifice îl constituie vulnerabilitatea victimală 
a minorului sau victimitatea minorului. În literatura 
de specialitate, întâlnim definiţii diverse ca conţinut, 
utilizându-se ori noţiunea de vulnerabilitate victima-
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lă ori victimitate a minorului. Autorii care utilizează 
conceptul de vulnerabilitate victimală au ajuns la un 
acord, că în cazul minorilor avem de-a face întotdeau-
na cu o vulnerabilitate victimală sporită12. Astfel, în 
opinia cercetătorilor români, ,,vulnerabilitatea victi-
mală crescută a minorilor este condiţionată de parti-
cularităţile psihocomportamentale şi de vârstă”13. De-
finiţii mai largi ne oferă autorii ruşi. După V.N. Burla-
kov, „vulnerabilitatea victimală crescută a minorului 
este determinată de particularităţile psihofizice lega-
te de vârstă (slăbiciunea fizică, curiozitatea, dorinţa 
de aventuri, inocenţă, sugestibilitate, incapacitate de 
adaptare la situaţiile apărute, neputinţă în situaţii de 
conflict), rolul social, locul în sistemul relaţiilor soci-
ale, precum şi poziţia pe care o ocupă în familie”, au-
torul menţionând ca un aspect important care influen-
ţează vulnerabilitatea victimală a minorului „acţiunea 
negativă a maturilor asupra psihicii lor, care duc la 
anomalii morale ce se realizează în plan victimal”14, o 
poziţie asemănătoare o împărtăşeşte şi D. Rivman 15. 
Cercetătoarea E. Melnikova consideră că ,,ansamblul 
calităţilor psihologice genetice, demografice şi indi-
viduale ale personalităţii copiilor moderni în condiţi-
ile schimbării mediului de viaţă obişnuit şi educaţie, 
duce la formarea anumitor calităţi ale personalităţii 
care îi fac vulnerabili faţă de schimbările negative ale 
condiţiilor cu care au fost obişnuiţi”16.

Putem spune că copilul cu asemenea calităţi ale 
personalităţii este „gata” de a deveni victimă a con-
diţiilor negative anterior intervenirii acestora, căci fi-
ind vulnerabili victimal ei mai repede devin victime 
nimerind în situaţii victimogene. Suntem de acord cu 
opinia autoarei N.B. Morozova, care menţionează că 
,,vulnerabilitatea victimală a minorului este influen-
ţată de procese obiective externe (desocializarea tim-
purie ca urmare a destrămării familiei) care duce la 
creşterea numărului de copii (orfani sociali şi a copii-
lor cu comportament deviant), ce se găsesc în condiţii 
criminogene cu o concentrare înaltă a personalităţilor 
asociale (potenţialii infractori)”. Vulnerabilitatea vic-
timală creşte ca rezultat al comportamentului deviant 
al copiilor, condiţionat de motive psihopatologice şi 
social-psihologice17. Referindu-se strict la copii şi 
abuzul sexual, în urma cercetărilor efectuate, autoa-
rea rusă N.B. Morozova a definit victimitatea mino-
rului drept „un complex potenţial de caracteristici 
psihofizice care determină incapacitatea minorilor 
de a concepe din timp caracterul sexual al acţiunilor 
infractorului, natura lor etico-morală şi consecinţele 
sociale şi (sau) de a elabora şi implementa strategii 
efective ale comportamentului în situaţii cu caracter 
pronunţat sexual”18. În concluzie, susţinem opinia pe 

care o promovăm, precum că vulnerabilitatea victima-
lă este identică din punct de vedere ştiinţific cu victi-
mitatea19 şi propunem definirea conceptului de bază 
a victimologiei juvenile – vulnerabilitatea victimală 
sporită a minorului, care reprezintă „victimitatea mi-
norului, determinată de interacţiunea particularităţilor 
victimei potenţiale şi factorii situaţionali exogeni”, 
din definiţie rezultând conţinutul, precum şi cele două 
componente: personală şi situaţională. 

O altă noţiune uzitată de victimologia juvenilă este 
victimizarea minorului. În opinia autorilor T. Sellin 
şi M. Wolfgang, victimizarea juvenilă este „condiţi-
onată de caracteristicile reflectării factorilor pertur-
batori din mediul înconjurător, relaţia dintre victima-
minor şi mediu fiind instabilă şi situaţională”20. După 
N.Mitrofan şi T. Butoi, victimizarea copilului devine 
posibilă prin raportarea la „particularităţile psihocom-
portamentale şi de vârstă specifice”, fiind, în mod 
strict conceptual, de esenţa lipsei de „posibilităţi fizi-
ce şi psihice de apărare, capacitatea redusă de antici-
pare a unor acte comportamentale [...] de înţelegere a 
consecinţelor unor acţiuni”21. În opinia noastră, pen-
tru a formula o definiţie proprie a victimizării mino-
rului, trebuie să luăm ca bază noţiunile de victimizare 
formulate în literatura de specialitate. După I.Larii, 
V.Bujor, D.Manole-Ţăranu, O.Bejan, S.Ilie, A.Bantuş, 
victimizare se numeşte procesul prin care persoana se 
transformă în victimă22. L.V. Frank defineşte victimi-
zarea ca proces de transformare a persoanei în vic-
timă a infracţiunii şi rezultatul acestui proces atât la 
nivel individual, cât şi de masă23, noţiune susţinută 
de Gh.Gladchi24. În opinia noastră, anume această din 
urmă definiţie reflectă mai precis esenţa victimizării. 
În concluzie, conform rezultatelor propriei cercetări 
victimologice efectuate, luând ca bază definiţia de 
victimizare utilizată de L.V. Frank şi Gh.Gladchi, pro-
punem definiţia victimizării juvenile ca „procesul de 
transformare a minorului (minorilor) în victimă (vic-
time) a infracţiunii, determinat de particularităţile bio-
constituţionale şi psihocomportamentale speciale şi 
rezultatul acestuia exprimat prin consecinţe de durată 
de ordin psihic, fizic şi comportamental cu un impact 
deosebit de grav, pentru generaţia în creştere”. Aceas-
tă definiţie corespunde într-un fel şi poziţiei înaintate 
de B.Tiberiu, care subliniază că etapele transformării 
copilului în victimă sunt determinate de influenţa unor 
evenimente, a unor fapte, fiind o rezultantă a îmbinării 
acestora, generând tendinţe opuse ale echilibrului şi 
dezechilibrului comportamental25. 

Altă noţiune cu care operează victimologia juveni-
lă este comportamentul victimal al minorului, pe care 
îl definim ca „comportament prin care victima provoa-
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că, favorizează sau într-un alt mod uşurează săvârşirea 
infracţiunii împotriva sa”. În opinia autorilor români, 
„esenţa comportamentului victimei minore nu repre-
zintă nimic altceva decât baza tuturor schimbărilor 
suferite în modul de gândire şi acţiune al victimei, în 
interacţiunea cu factorii agresionali”26. Cercetătoarea 
N.B. Morozova, referindu-se la minorii victime ale 
abuzului sexual, defineşte comportamentul victimal al 
minorilor ca „un fenomen multifactoral, care (spre de-
osebire de comportamentul provocator la maturi) este 
determinat de dereglarea regulării spontane a compor-
tamentului (ca rezultat al particularităţilor cognitive 
de vârstă a personalităţii şi dereglărilor emotiv-voliti-
ve) şi realizării strategiilor ineficiente în situaţia unui 
posibil abuz sexual, care contribuie la transformarea 
unei victime potenţiale în una reală”27.

Referitor la alte ştiinţe, corelaţia lor cu victimo-
logia juvenilă este indispensabilă. Astfel raportul 
victimologiei juvenile cu politica penală determină 
modalităţile de stabilire a compoziţiei victimizării, 
formele jurisdicţionale de limitare a victimizării, in-
fluenţa fenomenului victimizării, limitele pedepselor 
penale şi rolul organelor judiciare în protejarea victi-
melor minore. În mod reciproc, victimologia juvenilă 
şi agresologia instituţionalizează comportamentele 
victimei şi agresorului, stimulii interni şi externi care 
determină comportamente şi consecinţele sociale di-
recte ale acestora, calificând actul individual ca fiind 
agresional sau o consecinţă a acestuia, explicându-i 
geneza. Conceptul de penologie desemnează felul şi 
întinderea pedepsei, în general, aplicarea empirică a 
acesteia, reglementând corelaţia cu victimologia ju-
venilă, desemnând o realitate particulară, specifică de 
pedepsire în funcţie de întinderea efectului victimal. 
Raporturile organice dintre penologie şi victimologia 
juvenilă relevă un element dominant: victimizarea 
victimală va avea semnificaţie juridică doar în măsura 
în care este ocrotită prin pedeapsa penală. Abordând 
fenomenul infracţional în complexitatea sa, rezultă 
că atât dreptul penal cât şi victimologia juvenilă au o 
independenţă relativă ca două ştiinţe sociale, ambele 
însă urmăresc în final reducerea criminalităţii. Victi-
mologia juvenilă furnizează date şi explicaţii dreptului 
penal, în vederea luării celor mai eficiente măsuri de 
prevenire a criminalităţii. O strânsă corelare şi inter-
dependenţă există şi faţă de dreptul procesual penal, 
în funcţie de depoziţiile victimei minore, de volumul 
dreputurilor şi obligaţiilor părţii vătămate în procesul 
penal, autenticitatea probelor, depinde modul de ana-
liză a personalităţii infractorului şi stabilirea pedepsei. 
Ca urmare a rezultatelor cercetărilor şi recomandări-
lor făcute de victimologia juvenilă, dreptul penal şi 

dreptul procesual penal suferă modificări. Trăsăturile 
victimei minore, relaţiile dintre victimă şi infractor, 
urmele victimei la locul infracţiunii, sunt studiate 
şi luate în consideraţie la cercetarea criminalistică a 
mecanismelor infracţiunii, atât în contextul teoriei 
probaţiunii, cât şi al teoriei calificării infracţiunilor. 
Fenomenul de victimizare se află într-un raport nemij-
locit cu psihicul victimei, întrucât victima minoră, în 
momentul cunoaşterii oponentului, îşi pune în eviden-
ţă afinităţile influenţând chiar stilul relaţiei cu acesta. 
Victimologia juvenilă prezentând cunoaşterea şi con-
vingerile victimei minore preia din psihologie modul 
cum se realizează comportamentul individual, geneza 
şi explicarea acestuia, precum şi procesul psihic de 
adaptare progresivă a victimei la atitudinile şi tensi-
unile din mediul înconjurător. Sociologia integrează 
efectul victimal în împrejurările concrete ale infracţi-
unii, explicând frecvenţa şi intensitatea acestora, por-
nind de la abstract la concret, luând în considerare, 
inclusiv, conflictele şi disputele dintre infractori şi 
victimele minore. Statistica ajută victimologia juveni-
lă în cunoaşterea fenomenului infracţional, explicarea 
cauzelor şi condiţiilor prin care un minor devine vic-
timă. Statistica are o contribuţie deosebită ca ştiinţă în 
stabilirea prognozelor pe termen scurt, mediu şi lung, 
iar în funcţie de acestea se vor aplica politicile preven-
tive ce pot fi elaborate cu ajutorul victimologiei juve-
nile. Cea mai importantă interacţiune a victimologiei 
juvenile cu celelalte ştiinţe sociale priveşte criminolo-
gia. Dacă criminologia studiază cauzele şi condiţiile 
ce favorizează fenomenul criminal, precum şi practica 
anticriminală, victimologia juvenilă studiază victima 
minoră a fenomenului criminal, dar propune şi măsuri 
specifice de prevenire a acestui fenomen, ea abordând 
actul criminal, servindu-se de criteriile specifice ale 
criminologiei. Ambele ştiinţe îşi propun explicarea te-
oretică a fenomenelor, înaintând legiuitorului măsuri 
de prevenire criminologice şi victimologice. 

În vederea studierii victimologiei juvenile, sunt uti-
lizate metodele şi tehnicile sociologice, psihologice, 
statistice, psihiatrice, biologice, antropologice, juridi-
ce etc., informaţiile obţinute fiind incluse şi corelate 
teoretic într-o manieră metodologică proprie victimo-
logiei ştiinţifice. De asemenea, se utilizează pe larg 
metoda logică, tipologică, clinică şi comparativă. 

În final, menţionăm că analiza lucrărilor din litera-
tura naţională demonstrează că în Republica Moldova 
nu sunt studii aprofundate dedicate victimizării mino-
rilor, cu excepţia cercetărilor realizate de Gh. Gladchi, 
în care minorii nu sunt investigaţi într-un mod speci-
al, ci în contextul problemelor victimizării în procesul 
săvârşirii infracţiunilor de viol. Lucrările celorlalţi au-
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tori autohtoni se referă succint doar la unele aspecte 
ce ţin de victimologia juvenilă, cum ar fi profilaxia 
comportării victimologice a minorilor, apărarea drep-
turilor victimelor infracţiunilor, analize psihologice 
privind victimizarea, formele victimizării juvenile. 
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A

SUMMArY
Activity on justice court under authority delegated by law, as a spear tip in the exercise of rule of law, 

is monitored and watched very carefully by the public and thus the scientific-practical activity, which is 
a part, is expressed most clearly and clear views on issues of law hearing the proceedings.

Practical and scientific Activity meets the various court actions, such as developing and publishing 
opinions on the problems faced by law, teaching activity - teachers, trainers at the National Institute of 
Justice, the preparation and presentation to conferences, seminars, symposiums, participation in wor-
king group drafting the law, decisions explanatory speeches in public debates on legal issues, etc. Witho-
ut claiming to be relevant or achieve perfect degree, mention that not all actions that form the practical 
activity - scientific judge, either in terms of approach and motivation, or just below that of legality made   
solutions, are immune from criticism; their promotion is designed to foster the exchange of professional 
opinion affirming judge for training and as representative of the judiciary.

In the article I presented an important direction of the judge to stage contemporary work on this line 
of thought, consider that some of the things that are done will find their solution in the near future, while 
others still may not be aware and therefore made, decision makers will stand out, because the concern of 
judges to materialize in concrete scientific-practical work and effective.

un vârf de lance în exercitarea puterii statului de drept, 
este monitorizată şi urmărită cu mare atenţie de opinia 
publică şi, astfel, prin activitatea practico-ştiinţifică, 
care reprezintă o parte componentă a celei de bază, se 
exprimă cel mai clar şi mai limpede punctul de vedere 
al magistratului asupra problemelor de drept sesizate la 
judecarea cauzei. 

Activitatea practico-ştiinţifică a judecătorului întru-
neşte diverse acţiuni, cum ar fi: generalizarea practicii 
judiciare şi analiza statisticii judiciare, cu prezentarea 
rezultatelor în articole practico-ştiinţifice, publicate în 
literatura de specialitate; elaborarea şi publicarea opi-
niilor personale cu privire la soluţionarea problemelor 
cu care se confruntă jurisprudenţa; efectuarea studiilor 
postuniversitare la doctorantură şi, respectiv, susţinerea 
tezei de doctor în drept; desfăşurarea activităţii didac-
tico-ştiinţifice la instituţiile cu profil juridic, inclusiv în 
calitate de formator la Institutul Naţional al Justiţiei; 
pregătirea şi prezentarea rapoartelor la conferinţe, se-
minare, simpozioane; participarea în consiliile ştiinţi-
fice de pe lângă autorităţile competente, precum şi în 
grupurile de lucru abilitate cu dreptul de elaborare a 
proiectelor de legi, de hotărâri explicative; luările de 
cuvânt la dezbateri publice pe probleme juridice etc. 
Fără a pretinde că se relevă sau se atinge gradul de-
săvârşit, precizăm că nu toate acţiunile ce formează 
activitatea practico-ştiinţifică a judecătorului, fie sub 
aspectul abordării şi motivării, fie chiar sub acela al le-

galităţii soluţiilor formulate, sunt la adăpost de critică; 
promovarea lor este menită să stimuleze schimbul de 
opinii profesionale în vederea formării şi afirmării ju-
decătorului, ca exponent al autorităţii judecătoreşti. 

Schimbul de cunoştinţe şi de experienţe, consultări-
le reciproce şi criticile constructive contribuie, în mod 
decisiv, la calitatea prestaţiei profesionale de judecător. 
Punând în valoare capacităţile intelectuale creative prin 
publicaţiile corespunzătoare, prin luările de cuvânt în 
calitate de participant la diverse seminare, mese ro-
tunde, conferinţe practico-ştiinţifice, prin discuţiile pe 
marginea proiectelor de legi, de hotărâri explicative 
etc., trecând subiectele abordate prin propria analiză 
şi conştiinţă juridică, concluzionăm că avem de învă-
ţat foarte multe noi, judecătorii, unii de la alţii, graţie 
spectrului larg şi dificil al problemelor de drept cu care 
se confruntă justiţia la etapa contemporană.

Dinamica spasmodică a legislaţiei penale şi proce-
sual penale a creat o situaţie complicată cu privire la 
interpretarea judiciară şi aplicarea normelor de drept 
respective, dat fiind că transpunerea lor în practică s-a 
făcut instantaneu, aceste norme fiind de imediată apli-
care, fără tatonări prealabile, din care să rezulte dacă 
intervenţiile legislative efectuate în legătură cu adop-
tarea Codului penal şi a Codului de procedură penală 
sunt, în esenţa conţinutului normativ, încorporabile în 
dreptul intern şi sunt în concordanţă cu principiile drep-
tului internaţional sau dezirabile pentru practica noas-
tră judiciară, şi fără a lăsa un timp suficient doctrinei 
şi jurisprudenţei pentru a le putea verifica şi sedimenta 
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ctivitatea judecătorului privind înfăptuirea justi-
ţiei conform competenţei delegate prin lege, fiind 
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ori pentru a avea răgazul şi posibilitatea de a soluţiona, 
prin propuneri calificate de lege lata şi lege ferenda, 
conflictul dintre teorie şi practică. 

Multiplele intervenţii legislative din ultimii ani, sol-
date cu modificări şi completări frecvente şi exagerate 
ale noilor coduri adoptate, au perturbat într-o măsură 
mai mare sau mai mică coerenţa interpretării judicia-
re şi a aplicării legislaţiei în cadrul procesului judiciar. 
Fără a intra în detalii, menţionăm că, începând cu 18 
aprilie 2002 şi, respectiv, 14 martie 2003 până în pre-
zent, au fost adoptate zeci de legi privind modificarea şi 
completarea Codului penal şi, corespunzător, a Codului 
de procedură penală, prin care au avut loc sute de inter-
venţii legislative în cadrul normativ, ce reglementează 
materia respectivă.

Fluctuaţia abundentă de modificări şi completări ale 
codurilor menţionate, care continuă să existe, precum şi 
alte activităţi similare, care se aşteaptă în viitor, contri-
buie în sens negativ la interpretarea unitară şi aplicarea 
corectă a legii şi, în consecinţă, depăşind limita credi-
bilităţii. Asemenea acte normative creează un proces 
judiciar turbulent, în faţa căruia autorităţile competente 
să aplice legea, în special instanţa de judecată, riscă să 
devină neputincioase, adică sistemul de drept este, în 
continuare, expus la o practică discordantă, urmare a 
căreia persoana este în situaţia de a-i fi lezate drepturile 
şi garanţiile oferite de Constituţie şi de tratatele inter-
naţionale la care Republica Moldova este parte, iar ca 
efect general, imaginea justiţiei ca serviciu public este 
deficitară.

Intervenţia sectorială şi fragmentară în legislaţia 
în vigoare, prin modificările şi completările efectuate 
deja, precum şi cele ulterioare, după cum se propune, 
este foarte voluminoasă şi extrem de costisitoare, fapt 
ce ar putea învedera un tratament neunitar al normelor 
de drept penal şi de drept procesual penal, aplicându-
se aceeaşi semnificaţie sociojuridică, uneori în aceeaşi 
redactare ori în redactări sensibil asemănătoare, sau în 
redactări diferite, ceea ce, potrivit regulilor metodologice 
privind tehnica elaborării actelor normative, trebuie de 
evitat cu desăvârşire.

Situaţia dificilă cu care se confruntă instanţele de 
judecată la interpretarea şi aplicarea legislaţiei pena-
le este condiţionată, în mare măsură, de faptul că, la 
adoptarea actelor normative menţionate, legiuitorul nu 
a beneficiat de proiecte de legi calitative, bazate pe stu-
dii fundamentale teoretice şi practice. Calitatea actelor 
normative menţionate se datorează îndeosebi activităţii 
grupurilor de lucru ce au elaborat proiectele de legi re-
spective. 

 Manifestând respectul colegial faţă de lucrul efec-
tuat, trebuie totuşi să recunoaştem, cu regret, că s-au 
făcut prea puţine eforturi în desfăşurarea unor activi-
tăţi ample şi profunde cu privire la elaborarea noilor 
norme penale şi procesual penale, concomitent, prea 
uşor s-a cedat în faţa sarcinilor puse în vederea elabo-
rării şi adoptării unor acte legislative moderne, care să 

dea expresia, în primul rând, comandamentelor sociale 
privind apărarea şi respectarea drepturilor, libertăţilor 
şi intereselor legitime ale persoanei şi ale altor valori 
ocrotite de legea penală.

 Acţiuni şi inacţiuni de acest gen, ce nu sunt acope-
rite de competenţă şi responsabilitatea cuvenită, au ge-
nerat proiecte de legi cu o fundamentare necorespunză-
toare. Nu s-a conştientizat că elaborarea unui proiect de 
lege cere o activitate laborioasă şi responsabilă, bazată 
pe un plan unitar de perspectivă, coordonat cu institu-
ţiile de profil. Participarea la elaborarea proiectelor de 
legi presupune, la fel, o activitate vastă de inventariere, 
comparare şi confruntare, selectare şi sistematizare a 
reglementărilor şi cunoştinţelor practico-teoretice în 
materia respectivă, pe principii şi tehnici ştiinţifice noi, 
materializate în opinii publicate. Totodată, această acti-
vitate trebuie să excludă formalismul, carierismul ego-
ist şi nihilismul juridic, ea fiind concepută funcţional în 
serviciul legislaţiei şi jurisprudenţei, în aşa fel încât să 
poată răspunde cu exactitate şi promptitudine oricăror 
cereri în legătură cu adoptarea legii propriu-zise.

Spre regret, acest exemplu a fost preluat şi la ela-
borarea proiectului de lege şi, respectiv, la adoptarea 
şi aplicarea Codului contravenţional. Peisajul actual al 
legislaţiei contravenţionale, în coordonatele calificati-
ve şi calitative ale acesteia, ne conduce la concluzia că 
reglementările actuale sunt imperfecte şi deja, depăşite 
de timp, astfel, în nenumărate publicaţii practico-ştiin-
ţifice, precum şi în luări de cuvânt publice, am motivat 
impunerea urgentă a măsurilor în vederea reevaluării 
cadrului legislativ existent şi stabilirii unor reglemen-
tări clare şi precise, ce ar permite să prevină şi să com-
bată comportamentul individual antisocial manifestat 
prin săvârşirea contravenţiei. 

În cazul în care, în Codul contravenţional, se con-
stată absenţa unei concepţii fundamentale, coerente şi 
compatibile cu litera şi spiritul Constituţiei şi Conven-
ţiei Europene privind Drepturile Omului, neglijarea şi 
diminuarea însemnătăţii noţiunilor-cheie, a instituţiilor 
şi principiilor de bază ale unei legi contravenţionale 
moderne, prin substituirea acestora cu cele din alte ra-
muri de drept ori prin preluarea din legislaţia veche, 
deja depăşită, ori prin excluderea sau neadmiterea unor 
reglementări importante, ce se impun în cadrul rapor-
turilor sociale noi, prin utilizarea incorectă şi diferită a 
unor termeni juridici speciali de circulaţie în materia 
contravenţională, prin lipsa unui aspect ordonat şi sis-
tematizat al materiei reglementate, prin existenţa coli-
ziilor de drept, adică admiterea unor norme care se află 
în contradicţie cu altele din legislaţia în vigoare, prin 
existenţa cazurilor de „goluri” de competenţă, fie de 
suprapuneri de competenţă, prin aplicarea unui limbaj 
şi a unor expresii juridice inadecvate, precum şi a unor 
noţiuni confuze, prin alunecarea spre un tehnicism juri-
dic îngust la elaborarea şi structurarea actului normativ, 
fără a se sprijini pe o serioasă şi temeinică documen-
tare ştiinţifică legislativă şi jurisdicţională, prin regle-
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mentări induse prin asimilări de înţelesuri sau chiar 
prin ficţiuni, prin utilizarea unor cuvinte cu mai multe 
accepţiuni, unor exprimări necorespunzătoare, dato-
rită lipsei unei terminologii clare, precise şi specifice 
dreptului contravenţional, prin prezenţa unui vocabular 
inadecvat, ce determină încadrarea faptei imputate în 
mai multe norme etc., suntem obligaţi să batem alarma 
în societate, argumentând, în mod obiectiv, că acest act 
normativ, fiind desprins de realitate, generează soluţii 
juridice imperfecte, astfel, oricâte completări, modifi-
cări sau excluderi de texte s-ar realiza, nu este apt să 
servească, în condiţii bune şi optime, politica juridică a 
statului de Drept – Republica Moldova. 

Concluziile respective se desprind din luările de 
cuvânt ale judecătorilor şi procurorilor participanţi la 
lucrările seminarului „Probleme şi soluţii cu privire 
la judecarea cauzelor contravenţionale”, organizat de 
Institutul Naţional al Justiţiei în zilele de 18, 23 şi 29 
noiembrie curent. În cadrul seminarului, a fost reite-
rată ideea privind reformarea legii contravenţionale, 
invocându-se motive întemeiate în acest sens. În con-
textul dat, salutăm măsurile cu privire la perfecţiona-
rea legislaţiei contravenţionale, stipulate în Planul de 
acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a 
sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, care au fost 
obiect de dezbateri publice finale în cadrul seminarului 
din 16 noiembrie 2011, organizat de Programul Comun 
al Consiliului Europei şi Uniunii Europene „Susţinerea 
Democraţiei în Moldova”.

Fiind preocupat de problematica dreptului contra-
venţional în activitatea practico-ştiinţifică desfăşurată 
pe parcursul exercitării funcţiei de judecător şi, respec-
tiv, interesat de soluţionarea problemelor cu care se 
confruntă instanţa la judecarea cauzelor contravenţio-
nale, m-am pronunţat cu diverse ocazii, inclusiv prin 
activitatea propriu-zisă, în care abordând această pro-
blematică juridică, am oferit soluţiile de rigoare, în spe-
cial, propunând pentru dezbateri publice anteproiectul 
Codului contravenţional elaborat. 

 Situaţia complicată generată de calitatea actelor 
legislative menţionate au un impact hotărâtor asupra 
calităţii justiţiei, deoarece de calitatea actului legislativ 
depinde, în mare măsură, calitatea actului judiciar. Nor-
ma de drept trebuie să corespundă celor trei criterii de 
calitate: accesibilitate, previzibilitate şi claritate, or, de 
felul cât de clar şi de precis este formulată de legiuitor 
depinde cât de corect şi de uniform va fi interpretată 
şi aplicată de instanţa de judecată. Norma ce nu co-
respunde criteriilor calităţii este contrară prevederilor 
art.23 din Constituţie, care statuează obligaţia statului 
de a garanta fiecărei persoane dreptul de a-şi cunoaşte 
drepturile.

În această ordine de idei, exprimăm convingerea că 
multe aspecte negative din jurisprudenţă îşi au sursa în 
faptul că lipsesc reglementări corecte şi precise, bazate 
pe concepte clare, ştiinţific fundamentate, care să per-
mită aplicarea unitară şi corectă a normelor de drept 

şi care să împiedice abordări conjuncturale, derogări 
nejustificate şi practice neuniforme sau chiar contra-
dictorii. 

 Activitatea judecătorească turbulentă, ce derivă din 
instabilitatea cadrului legislativ naţional şi neunitarita-
tea practicii judiciare, prelungeşte fenomenul tranziţiei 
şi eclipsează principiile justiţiei într-un stat de drept, în 
faţa cărora judecătorul, care trebuie să se supună numai 
legii, devine neputincios, în cazul în care activitatea sa 
se reduce doar la aplicarea propriu-zisă a normei de 
drept, adică nu desfăşoară activităţi practico-ştiinţifice.

În atare situaţie dificilă, atitudinea, opinia şi concep-
ţia judecătorului despre cadrul normativ existent şi des-
pre interpretările doctrinare aplicate în cadrul judecării 
cauzei, trebuie să aibă un rol determinant de percepţie 
şi traducere în practică a dezideratelor justiţiei, iar acest 
rol se poate realiza perfect prin activităţi practico-şti-
inţifice, cu aptitudini şi calităţi deosebite, alături de un 
veritabil profesionalism şi de o înaltă responsabilitate. 
Reflectarea concluziilor judecătorului trase din aceste 
studii, pe planul literaturii de specialitate, oferă – pe 
această cale – un bogat şi valoros material atât pentru 
legiuitor, în vederea continuării perfecţionării procesu-
lui de legiferare, cât şi pentru doctrină, în vederea stu-
dierii şi verificării în ce măsură normele întruchipate în 
actele normative corespund legităţilor obiective.

Anume această idee trece ca un fir roşu prin conţi-
nutul activităţii judecătoreşti, menţionându-se că cali-
tatea hotărârii judecătoreşti este direct condiţionată de 
calitatea activităţii practico-ştiinţifice a judecătorului. 
Deci, pentru ca judecătorii să exercite atribuţiile co-
respunzător, la nivelul tuturor instanţelor judecătoreşti, 
sunt necesare legi bune, în primul rând, dar mai trebuie 
ca ele să fie în mod calificat interpretate şi aplicate, prin 
prisma activităţii practico-ştiinţifice desfăşurate.

Fiind în aşteptarea unor legi coerente, clare, lipsite 
de lacune şi colizii, tinzând spre eliminarea abordărilor 
conjuncturale, a derogărilor nejustificate şi a practicilor 
neuniforme, contradictorii şi distorsionate, judecătorul, 
prin activitatea practico-ştiinţifică desfăşurată, prin ati-
tudinea publică corespunzătoare, pe lângă atribuţiile de 
bază de judecare a cauzelor, contribuie activ la elabo-
rarea creativă şi funcţionarea eficientă a legislaţiei naţi-
onale, precum şi la dezvoltarea şi consolidarea ştiinţei 
juridice autohtone. 

Cu diverse ocazii, participând la simpozioane, se-
minare, conferinţe, am sesizat că se bucură de un in-
teres enorm prelegerile, rapoartele, luările de cuvânt 
prezentate de judecători, de alţi specialişti practicieni, 
deoarece acestea se remarcă printr-un conţinut prac-
tico-ştiinţific bogat şi consistent. La fel, prevalează 
opinii întemeiate, pe care le împărtăşim integral, în 
susţinerea ideii de limitare a lucrărilor pur teoretice în 
favoarea celor care tratează problemele de drept prin 
prisma practicii judiciare mai variate şi mai nuanţate, 
în raport cu necesităţile şi oportunităţile curente pe care 
le are instanţa de judecată. 
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În acest context, cu satisfacţie menţionăm următoa-
rele lucrări elaborate cu concursul judecătorilor: Curtea 
de Apel: Culegere de practică judiciară – 1996-1999, 
Chişinău, 1999, şi Culegere de practică judiciară – 
1999-2000, Chişinău, 2000, Nicolae Timofte, Gheor-
ghe Mîrzac, Mihai Poalelungi; Procedura în cazurile 
cu privire la contravenţiile administrative, Chişinău, 
2000, Sergiu Furdui; Comentariul Legii Contenciosu-
lui Administrativ, Cartier juridic, 2002, Anastasia Pas-
cari, Eugenia Fistican; Jurisprudenţa privind infrac-
ţiunile de corupţie, ULISSE, Chişinău, 2003, Constan-
tin Gurschi, Valeria Şterbeţ; Răspunderea minorilor 
pentru săvîrşirea contravenţiilor administrative, Chişi-
nău, 2005, Corcenco Aliona; Administrarea eficientă a 
Justiţiei, Cartier juridic, 2006, Valeria Şterbeţ, Raisa 
botezatu, Sergiu Furdui, Vera Macinscaia, Euge-
nia Fistican, Ion Muruianu; Comentariul Codului de 
executare al Republicii Moldova, Cartea 1, Chişinău, 
2010, Anastasia Pascari, Dumitru Visternicean; 
Codul penal (comentat), Chişinău, 2003, Alexei bar-
băneagră, Constantin Gurschi, Tudor Popovici, 
Gheorghe Ulianovschi, Xenofon Ulianovschi şi alţii; 
Cod pe procedură civilă (comentariu), Chişinău, 2003, 
Nina Cernat, Anastasia Pascari, Vasile Pascari; 
Ghidul grefierului, Institutul Naţional al Justiţiei, 2010, 
Svetlana Filincova, Maria Ghervas, Viorica Puica, 
boris bîrca, Stela beşleaga, Gh. Morozan; Comenta-
rii la Codul de etică al Judecătorului, Chişinău, 2008, 
Nicolae Clima şi alţii; precum şi multe altele.

Aceste lucrări, de o valoare excepţională, reprezintă 
exemple demne de urmat, deoarece, efectuând analiza 
juridică a practicilor cotidiene coroborate la legislaţie 
şi doctrină, autorii, de rând cu activitatea nemijlocită 
privind judecarea cauzei, examinează, din punct de 
vedere practico-ştiinţific, mai multe subiecte relevan-
te, stringente, cum ar fi: utilitatea criteriilor existente 
de măsurare a performanţelor justiţiei în soluţionarea 
cauzelor; cum influenţează politica legislativă a statu-
lui asupra persoanei participante la procesul judiciar, 
precum şi asupra activităţii autorităţilor competente să 
soluţioneze cauzele; atitudinea societăţii civile asupra 
actului de justiţie şi opinia comunităţii ştiinţifice faţă 
de actul normativ şi faţă de autoritatea lucrului judecat; 
nivelul de victimizare a populaţiei şi reformele care se 
impun pentru a racorda sistemul de drept la standardele 
internaţionale etc.

Fiind stimulat de activitatea de magistrat şi, prin 
cumul, de activitatea didactică universitară, cu satis-
facţie constatăm că, în mediul juridic, sursele informa-
ţionale elaborate de judecători sunt apreciate la nivel 
înalt. Publicarea lucrărilor practico-ştiinţifice semnate 
de judecători dă un nou impuls jurisprudenţei şi doc-
trinei, contribuind substanţial, într-un cadru mai larg şi 
mai profund, la dezvoltarea relaţiei dintre cercetarea şi 
eficienţa judiciară, aceasta din urmă incluzând activita-
tea practico-ştiinţifică, prin care sunt abordate diverse 
chestiuni, cum ar fi: problemele de drept ivite cu oca-

zia judecării cauzei; calitatea hotărârilor judecătoreşti 
pronunţate, ca element de echilibru juridic în societa-
te; judecătorul şi actul de justiţie: interferenţe încrede-
rea în justiţie şi relaţia cu justiţiabilul; corelaţia dintre 
înfăptuirea actului de justiţie şi democraţia judiciară, 
managementul judiciar sau conducerea ştiinţifică în do-
meniul justiţiei etc. 

În aşa mod, eficienţa judiciară nu trebuie legată în 
mod preponderent de aspectul cantitativ al soluţionării 
cauzelor supuse judecăţii sau de aspectul activităţii ad-
ministrative, ci, în primul rând, de aspectul calitativ al 
actului de justiţie înfăptuit de instanţa de judecată, aflat 
într-o legătură cauzală directă cu activitatea practico-
ştiinţifică, elemente de altă natură neavând o semnifi-
caţie definitorie în activitatea de judecător.

Însă, din păcate, mai continuă să fie încurajată efi-
cienţa judiciară prin prisma unor indici formali, cum 
ar fi: volumul cauzelor judecate, numărul hotărârilor 
pronunţate, trecându-se cu vederea numărul celor casa-
te, procentele statistice formale etc. – toate apreciate în 
sine, nefiind raportate nemijlocit la nivelul şi calitatea 
activităţii judecătorului cu privire la tratarea aspectelor 
practico-ştiinţifice izvorâte din practica judiciară, adică 
cu privire la gradul de autoritate şi de influenţă a hotă-
rârilor adoptate asupra fenomenelor juridice manifesta-
te în societate.

Considerăm depăşită practica atunci când numărul 
mare de cauze soluţionate, fără o cercetare practico-şti-
inţifică cuvenită a jurisprudenţei, devine un scop în sine, 
deoarece o asemenea abordare, pe cale de consecinţă, 
creează premise pentru formarea tendinţei spre un auto-
matism şi o pasivitate în activitatea judecătorească, uti-
lizându-se în continuare, pe cale comodă, dar profund 
dăunătoare, copierea ori reproducerea integrală, fără o 
cizelare a stilului de exprimare a concluziei formate şi 
fără o filtrare prin gândirea proprie, a diferitelor pasaje 
din alte hotărâri judecătoreşti sau din diferite publicaţii 
juridice, ca pe un reţetar în care se găsesc soluţii gata, 
prefabricate. 

Nepotrivită este atitudinea judecătorului când, la 
judecarea cauzei în fond, hotărârea pronunţată nu cu-
prinde elementele necesare actului procesual respectiv. 
Este greşită practica (care, spre regret, uneori persistă) 
de copiere a rechizitoriului şi aplicare a unei pedepse 
cât mai severe la darea sentinţei de condamnare, fără a 
se include profund în administrarea şi aprecierea pro-
belor prezentate de părţi, în analiza obiectivă şi multi-
aspectuală a circumstanţelor cauzei, sau de reproducere 
a conţinutului cererii de apel în cuprinsul deciziei, fără 
argumentarea proprie a concluziei cu privire la soluţia 
dată şi fără relevarea temeiurilor de fapt şi de drept care 
au dus, după caz, la respingerea sau admiterea apelu-
lui.

 Pe această linie de idei, subliniem că este inex-
plicabil tratamentul nediferenţiat faţă de persoanele 
condamnate ale căror fapte au grade de pericol social 
diferite; avem în vedere cazurile în care, pentru infrac-
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ţiuni uşoare sau mai puţin grave, infractorilor care au 
săvârşit pentru prima dată infracţiunea li se aplică pe-
deapsa închisorii, pe când, pentru infracţiuni similare 
sau chiar pentru infracţiuni grave, infractorilor care au 
fost anterior condamnaţi li se aplică pedeapsa închisorii 
cu eliberarea condiţionată de executarea acesteia.

 Or, este insuficient a face, cu orice ocazie, declaraţii 
frumoase la adresa Curţii Europene pentru Drepturile 
Omului, fără a conştientiza şi a respecta principiile şi 
valorile promovate de înalta instanţă europeană şi, re-
spectiv, fără a le traduce nemijlocit în activitatea judi-
ciară, prin exemplul personal, la elaborarea şi pronun-
ţarea hotărârii în urma judecării cauzei. Dacă datorită 
exerciţiului democratic, judecătorul, profitând de încre-
derea acordată, încearcă să exploateze anumite aspecte 
ale problematicii cu privire la jurisprudenţa europeană 
sau să şablonizeze şi să interpreteze în mod fixist şi 
limitativ problemele de drept ivite în practica judici-
ară, fără a-şi asuma riscul şi responsabilitatea cuvenite 
funcţiei exercitate, atunci, în mod inevitabil, asemenea 
activitate, sau mai precis pseudoactivitate, eclipsează 
principiile şi valorile justiţiei într-un stat de drept, con-
sfinţite în Constituţie. 

Asemenea acţiuni, însoţite de un comportament mic 
totalitar, rămân sub viziunea epocii trecute, deoarece 
mentalitatea formată pe baza stereotipurilor învechite 
furnizează totuşi mijloace de expresie, de organizare şi 
chiar anumite standarde, care, în prezent, frânează rea-
lizarea obiectivelor şi dezideratelor justiţiei indispensa-
bile unui stat de drept. O atitudine profesională de acest 
gen umbreşte autoritatea justiţiei, iar credibilitatea în ce 
priveşte justa aplicare a legii, în asemenea cazuri, este 
sub pragul de semnificaţie. 

Faptul că există cazuri când actul de justiţie provoa-
că critici justificate în societate trebuie să ne îngrijoreze 
în primul rând pe noi, judecătorii, deoarece asemenea 
situaţii regretabile se datorează activităţii judecătoreşti 
insuficiente, inclusiv în ce priveşte aspectul practico-
ştiinţific. Este inadmisibil de a nu elabora şi de a nu 
supune discuţiilor publice opiniile personale asupra 
problemelor de drept apărute cu ocazia judecării cau-
zei, ocolindu-le sau ascuzându-le în mod tacit. Se fac 
prea puţine eforturi pentru a concepe ideea că opinia 
judecătorului vizavi de problemele de drept sesizate în 
legătură cu judecarea cauzei au o importanţă deosebi-
tă, chiar decisivă, în elaborarea şi promovarea valorilor 
Justiţiei.

În cazul în care hotărârile judecătoreşti nu au un 
fundament teoretic necesar, când există un schematism 
şi o fixitate în gândire şi soluţionare sau chiar numai o 
obişnuinţă de a imita ceea ce s-a stabilit în practica ju-
diciară, fără a se adânci în relaţia dintre cercetare şi ju-
risprudenţă şi fără a se aduce un aport creator personal 
la dezvoltarea Dreptului, despre ce calitate a activităţii 
judecătorului s-ar putea vorbi şi în ce măsură justiţia ar 
inspira societăţii încredere şi respect? 

De exemplu, conform legii, în cazul în care se res-

pinge apelul, cu menţinerea sentinţei atacate, din mo-
tivarea deciziei instanţei, trebuie să rezulte că acesta a 
procedat la un nou examen al cauzei. În practică însă 
sunt frecvente cazurile în care concluzia instanţei din 
motivarea expusă este insuficientă, limitându-se la o 
apreciere sumară şi vagă a motivelor invocate de ape-
lanţi, cu reproducerea concluziei primei instanţe. Acest 
mod de redactare a horărârii judecătoreşti ascunde ab-
senţa calităţilor profesionale necesare unui judecător 
de a-şi motiva de o manieră proprie şi distinctă soluţia 
adoptată, ceea ce este inadmisibil. Este adevărat că e 
mai comod şi cere mai puţin efort un asemenea proce-
deu, dar, cel mai des, el favorizează şi acoperă inerţia 
judecătorului, care ignoră activităţile practico-ştiinţifi-
ce.

Din observaţiile reţinute, concluzionăm că calitatea 
hotărârii judecătoreşti depinde, în mare măsură, de ac-
tivitatea practico-ştiinţifică a judecătorului. O analiză 
juridică a unor situaţii complexe sesizate prin prisma 
activităţii practico-ştiinţifice, prin trimitere la principii-
le Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a Liber-
tăţilor Fundamentale, Constituţiei Republicii Moldova, 
legislaţiei penale şi celei de procedură penală, care re-
prezintă fagurele din a cărui rigurozitate geometrică ar 
trebui să-şi extragă seva toate principiile unui proces 
penal echitabil, contribuie substanţial la darea unei ho-
tărâri legale şi întemeiate, valorificând, în conţinutul ei, 
un număr semnificativ de texte, motivări şi concluzii 
din cuprinsul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, Curţii Constituţionale a Republicii Moldova şi 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.

În această ordine de idei, constatăm fără putinţă de 
tăgadă că în sistemul judecătoresc mai există amprente 
profunde în mentalitate şi în comportament, atât la ni-
vel individual, cât şi la cel instituţional, în relaţia juris-
prudenţă şi doctrină, care se exteriorizează prin acţiuni 
declarative şi speculative, dictate de interes pur indivi-
dual sau de grup. De exemplu, participarea exagerată 
sau formală la diverse măsuri în cadrul vizitelor efec-
tuate peste hotarele ţării, fără prezentarea şi publicarea 
rapoartelor de rigoare cu privire la problemele abordate 
şi soluţiile adoptate în cadrul măsurilor respective, nu 
contribuie la procesul de dezvoltare şi consolidare a 
sistemului judecătoresc, ci, dimpotrivă, acţiuni şi/sau 
inacţiuni de acest gen sunt riscante şi ineficiente, deoa-
rece nu sunt acoperite de competenţă şi responsabilita-
tea cuvenită.

Deşi, conceptual, asemenea măsuri sunt declara-
te sub imperiul consolidării justiţiei independente, iar 
mijloacele folosite în organizarea şi desfăşurarea aces-
tora sunt declarate ca fiind necesare, realitatea, în multe 
cazuri, nu este aşa cum se înfăţişează sau cum ar trebui 
să fie. Rostul unor asemenea măsuri este de a îmbună-
tăţi abilităţile profesionale într-un anumit domeniu şi 
într-o materie controversată, iar rezultatele obţinute să 
fie materializate în activitatea judecătorească, inclusiv  
în cea practico-ştiinţifică. Această activitate trebuie să 
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constituie o preocupare care să plece de la conştiinţa 
judecătorului, să fie dictată de dorinţa de a se perfec-
ţiona şi de a se afirma ca personalitate notorie. Altfel, 
aceasta reprezintă timp pierdut şi bani irosiţi la desfă-
şurarea acestor măsuri ineficiente, care se transformă în 
consecinţă în „călătorii turistice”. 

 Din nefericire, se mai aud voci ce desconsideră ac-
tivitatea practico-ştiinţifică a judecătorului sau, deşi nu 
sunt pronunţate, comportamentul pasiv denotă aceeaşi 
atitudine de dispreţ vizavi de activitatea respectivă. De 
fapt, în atare situaţie, este periclitată ideea de a comu-
nica în mod profesional şi colegial, astfel se preferă au-
toizolarea de la realizarea sarcinilor de serviciu, fiind 
utilizate tehnici neadecvate, cum ar fi: evitarea discu-
ţiei practico-ştiinţifice, lipsa sau cedarea opiniei, mani-
pularea, constrângerea, intriga, invidia, eschivarea de 
la îndeplinirea obligaţiunilor funcţionale şi trimiterea 
problemelor către alţi colegi pentru soluţionare etc. De 
exemplu, este insuficient, ba chiar incorect, de a critica 
valoarea normei de drept aplicate sau a soluţiei de jude-
cată, sau a unei publicaţii de specialitate, fără o analiză 
practico-ştiinţifică a problemei de drept supuse discuţi-
ei şi fără prezentarea propriei propuneri, argumentate, 
de soluţionare.

Pentru ca acest lucru negativ să nu se întâmple, 
adică pentru ca activitatea judecătorului să depăşească 
pragul unei eficienţe aparente, formale, neconcludente, 
este nevoie de o reală şi intensă activitate practico-şti-
inţifică, soldată cu elaborarea şi publicarea rezultatelor 
obţinute.

Vidul subconştient, care îl ţine în loc pe judecător, 
în modul de interpretare şi aplicare a gândirii juridice 
pozitive, progresiste poate fi anihilat ca rezultat al ac-
tivităţii pluridimensionale, marcate de caracterul, con-
tribuţia şi realizările propriu-zise, având la bază rezul-
tate concrete şi eficiente, materializate prin publicaţiile 
practico-ştiinţifice.

În acest context, subliniem că activitatea de jude-
cător nu are o finalitate pur practică, ci este o activitate 
creatoare, inserată în calitatea hotărârilor pronunţate şi 
a publicaţiilor elaborate în dinamica acestora, în care 
soluţiile respective sunt supuse analizei practico-ştiinţi-
fice. Activitatea propriu-zisă, redusă strict la judecarea 
cauzei şi pronunţarea hotărârii, bazată pe o concepţie 
sumară, autonomistă, limitată, în principiu, la preo-
cupări de cercetare teoretică, având un caracter logic 
simplist şi necorelat cu tendinţele contemporane spre 
o activitate judecătorească superioară, creatoare, fiind 
încadrată într-o viziune îngustă şi subiectivă, prezintă 
marele inconvenient ce duce la formarea unei gândiri 
juridice conservatoare, pasive, superficiale, care igno-
ră eforturile şi acţiunile active de căutare şi stabilire a 
adevărului, duce, în final, la formalism şi birocraţie ju-
ridică, extrem de periculoase pentru sistemul de drept 
şi în adâncă neconcordanţă cu spiritul în care trebuie 
rezolvate astăzi problemele Justiţiei.

 În cazul în care judecătorul nu se manifestă în ac-

tivitatea practico-ştiinţifică la nivelul corespunzător, 
există riscul ca activitatea acestuia să devină formală şi 
superficială, care să elimine tendinţele gândirii juridice 
moderne, capabilă să alunece spre un tehnicism juridic 
îngust şi spre un carierism subiectiv, astfel pierzându-
se din vedere ceea ce este necesar şi important – finali-
tatea şi eficienţa activităţii judecătoreşti.

Iată de ce, în prezent, în Justiţie se impune nu doar 
o schimbare declarativă, explicată teoretic, fără o fun-
damentare practico-ştiinţifică, urmată de o cosmetizare 
a acesteia, dar, în acest context, este nevoie de o meta-
morfozare extensivă, profundă şi de esenţă, inclusiv a 
mentalităţii judecătorului în activitatea sa, bazată pe o 
nouă concepţie a percepţiei locului şi rolului în socie-
tate. 

Semnalul zilei de astăzi privind schimbarea menta-
lităţii judecătorului presupune, în primul rând, schim-
barea, în unele cazuri, a percepţiei formate, potrivit că-
reia exercitarea funcţiei are doar scopul de a-şi câştiga 
existenţa, de a se simţi cât mai mult posibil confortabil, 
alinat de dorinţa de a face ceva care să-i asigure intere-
sele personale sau de grup etc. 

Realitatea ne obligă să privim lucrurile în faţă, aşa 
cum sunt ele, să le recunoaştem şi să le analizăm, ela-
borând soluţii optime şi eficiente pentru desfăşurarea 
măsurilor de rigoare, capabile, din interior, să schimbe 
situaţia spre bine în justiţie. 

În cazul în care Republica Moldova tinde să devină 
un stat de drept, a realiza justiţia presupune infinit mai 
mult decât a aplica în exclusivitate legea. Judecătorul 
nu mai poate fi conceput ca persoană oficială ce dă 
doar o hotărâre judecătorească, el, în virtutea funcţiei 
exercitate, este dator să-şi lărgească orizontul profesio-
nal, împărtăşind experienţa bogată şi cunoştinţele vas-
te prin desfăşurarea activităţii practico-ştiinţifice mult 
aşteptate în societate. Este necesar de conştientizat că 
activitatea practico-ştiinţifică este o parte componentă 
a activităţii judecătorului şi de felul cum este abordată 
depinde calitatea actului de justiţie înfăptuit. 

Semnificative, în acest sens, sunt principiile de con-
duită consfinţite în Declaraţia privind etica judiciară, 
adoptată de Adunarea Generală a Reţelei Europene a 
Consiliilor Judiciare, în cadrul întâlnirii de la Londra, 
2-4 iunie 2010. În conţinutul acestui document im-
portant pentru sistemul judecătoresc, între altele, este 
stipulat: „Deşi nu poate vorbi despre dosarele pe care 
el le soluţionează, judecătorul este totuşi plasat ideal 
pentru a explica normele legale şi modul de aplicare a 
acestora. Judecătorul trebuie să aibă un rol educaţional 
pentru a promova legea, împreună cu alte instituţii cu 
aceeaşi misiune”. 

 În această ordine de idei, finalitatea activităţii prac-
tico-ştiinţifice este ca, prin îmbinarea armonioasă şi 
raţională a cercetării aplicative cu cea fundamentală a 
dreptului, în jurisprudenţa naţională să se afirme din ce 
în ce mai mult caracterul ştiinţific la judecarea cauze-
lor, acel caracter ce se impune în mod impetuos pentru 
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transformarea Dreptului dintr-o ştiinţă abstractă într-o 
ştiinţă vie, care preface entităţile juridice în realităţi ju-
ridice utile societăţii.

În aşa mod, rolul judecătorului nu se reduce numai 
la judecarea propriu-zisă a cauzei, dar rezidă şi în faptul 
ca, prin investigaţiile practico-ştiinţifice efectuate, să 
fie împărtăşite şi promovate cunoştinţele juridice asi-
milate ca rezultat al activităţii desfăşurate şi, pe cale de 
consecinţă, să fie elaborate propuneri de lege ferenda şi 
de lege lata, de un real folos pentru legiuitor şi pentru 
jurisprudenţă, astfel judecătorul îndeplinind, într-o îm-
pletire organică, atât o funcţie de realizare a normelor 
de drept, cât şi o funcţie creativă, contribuind activ la 
perfecţionarea şi îmbunătăţirea calitativă a cadrului le-
gislativ naţional şi a actului de justiţie.

Spre regret, nu puţine au fost şi încă mai sunt exem-
ple în care există omisiuni la capitolul activitate practi-
co-ştiinţifică, cu luări de cuvânt, la seminare, conferin-
ţe, mese rotunde, elaborare şi publicare a opiniilor în 
literatura de specialitate, expunere publică a propriului 
punct de vedere asupra problemei de drept cu care se 
confruntă instanţa la judecarea cauzei, practicare a acti-
vităţii didactice etc. Intuim că se vor găsi argumente în-
tru motivarea acestei situaţii, în primul rând invocându-
se volumul mare de cauze cu care este sesizată instan-
ţa, totuşi ne exprimăm ferma convingere că asemenea 
argumente nu sunt întemeiate, deci nu sunt justificate. 
Credem că funcţia de judecător nu trebuie privită ca un 
segment separat: între funcţia respectivă şi activitatea 
practico-ştiinţifică trebuie să existe o interacţiune, o re-
ciprocitate, o intercondiţionare, care, în final, să aibă 
rolul de a pune în valoare toate valenţele competenţei 
– aspect ce conduce la o perspectivă de ansamblu, şi nu 
secvenţională, a procesului de înfăptuire a justiţiei.

Iată de ce semnul revoluţiei în gândirea juridică şi 
atitudine, a căror dezvăluire formează mesajul lucrării, 
este judecătorul – persoana care este obligată să rămână 
mereu în epicentrul preocupărilor jurisprudenţei şi doc-
trinei, cu limitele, calităţile, competenţele, motivaţiile, 
temerile, interesele şi aşteptările ce o caracterizează în 
virtutea funcţiei exercitate. Îndeplinirea atribuţiilor de 
judecător nu este numai o meserie, ci şi o artă, ce este 
legată de har şi iscusinţă, solicitând cunoştinţe funda-
mentale, rigurozitate, solemnitate în contextul înfăptu-
irii actului de justiţie.

Fiind actorul principal în marea operă de interpretare 
judiciară şi de aplicare a normelor de drept, cu paşi mai 
îndrăzneţi sau mai timizi, în numele valorilor europene 
ale justiţiei, judecătorul, prin definiţie, este chemat să 
asigure echilibrul dintre interesele motrice, uneori sin-
crone, ale jurisprudenţei şi doctrinei, iar pe această linie 
de idei, la o anumită treaptă a carierei profesionale, este 
obligat să realizeze activităţi practico-ştiinţifice. De 
exemplu, judecătorul Curţii Supreme de Justiţie, dato-
rită locului ocupat în ierarhia instanţelor judecătoreşti, 
are toate premisele de a participa ca formator la instrui-
rea iniţială şi continuă în cadrul Institutului Naţional al 

Justiţiei, precum şi la elaborarea proiectelor de legi şi 
de hotărâri explicative ale Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie. În acest context, pledăm pentru obligativitatea 
participării judecătorului în componenţa grupurilor de 
lucru privind elaborarea proiectelor de legi, formate de 
Parlament. 

Semnificativ, în acest sens, este principiul statuat 
în pct. 9 din Declaraţia privind Provocările şi Oportu-
nităţile pentru Justiţie în Climatul Economic Actual, 
adoptată de Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare, 
reunită în Adunarea Generală la Vilnius (Lituania), în 
perioada 8-10 iunie 2011, prin care se recomandă ur-
mătoarele: ,,Trebuie încurajate persoanele responsabile 
cu pregătirea proiectelor legislative, pentru a promova 
legi clare, fără ambiguităţi, astfel încât să asigure o se-
curitate juridică sporită şi pentru a preveni conflictele 
juridice evitabile, care măresc volumul de lucru al in-
stanţelor de judecată”.

În pofida faptului că jurisprudenţa şi doctrina nu 
constituie izvoare de drept, importanţa activităţii 
practico-ştiinţifice exercitate de judecători la elabora-
rea proiectelor de legi este de netăgăduit, de vreme ce 
actul de justiţie, bazat pe noţiuni ştiinţifice, identifi-
când şi analizând problemele de drept, emană soluţii 
în urma interpretării judiciare şi aplicării normelor 
juridice, furnizând, astfel, material preţios atât legiu-
itorului, cât şi ştiinţei juridice. Concomitent, capaci-
tăţile şi valorile gândirii judecătorului trebuie să fie 
supuse unor cercetări aprofundate prin prisma activi-
tăţii exercitate pentru ca, în final, practica judiciară şi 
teoria dreptului să fie integrate într-un sistem simetric 
legislativ, prin operaţiunea elaborării şi adoptării ac-
tului normativ.

Avizul nr.11 (2008) al Consiliului Consultativ al Ju-
decătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de 
Miniştri al Consiliului Europei privind calitatea hotărâ-
rilor judecătoreşti se pronunţă pentru o legătură strânsă 
între lege şi hotărârea judecătorească, în sensul că una 
depinde de alta sub aspectul calitativ.

Pe această linie de idei, considerăm oportun şi nece-
sar să reproducem integral conţinutul pct.12 din avizul 
nominalizat: ,,CCJE consideră, de asemenea, că este de 
dorit ca Parlamentele naţionale să evalueze şi să con-
troleze impactul legilor existente şi în curs de elabora-
re asupra sistemului judiciar şi să introducă dispoziţii 
tranzitorii şi procedurale adecvate pentru a se asigura 
că judecătorii sunt în măsură să le aplice prin hotărâri 
judecătoreşti de calitate. Legiuitorul trebuie să acţione-
ze, în aşa fel încât legislaţia să fie clară şi simplu de 
folosit şi să fie conformă cu Convenţia. Pentru a facilita 
interpretarea, lucrările pregătitoare ale legilor trebuie 
să fie accesibile într-un limbaj inteligibil. Orice proiect 
de lege privind administrarea justiţiei şi legile procedu-
rale ar trebui să facă obiectul unui aviz al Consiliului 
Justiţiei sau al unui organ echivalent mai înainte ca Par-
lamentul să delibereze asupra sa”. 

Necesitatea şi oportunitatea examinării calităţii legii 



27

Nr. 3, 2012 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

de către autorităţile publice ale Republicii Moldova a 
fost evidenţiată şi în jurisprudenţa CEDO în mai multe 
cauze (Busuioc v. Moldova, Guţu v. Moldova). Astfel, 
în cauza Guţu v. Moldova, par. 66 (cererea nr. 20289/02, 
7 iunie 2007): „…expresia  «prevăzută de lege» nu pre-
supune doar corespunderea cu legislaţia naţională, dar, 
de asemenea, se referă la calitatea acelei legislaţii (a 
se vedea: Halford v. Regatul Unit, Reporters 1997-III, 
p.1017, par. 49). …Legislaţia naţională trebuie să in-
dice cu o claritate rezonabilă scopul şi modalitatea de 
exercitare a discreţiei relevante acordate autorităţilor 
publice, pentru a asigura persoanelor nivelul minim de 
protecţie la care cetăţenii au dreptul în virtutea princi-
piului preeminenţei dreptului într-o societate democra-
tică (a se vedea: Domenichini v. Italia, Reports 1996-V, 
p.1800, §.33)”.

Judecătorul, care este acreditat în exclusivitate de 
autoritatea statală cu înfăptuirea justiţiei şi care are ca 
instrument de lucru legea, este obligat, cel puţin, în vi-
ziunea noastră, să efectueze cercetări şi analize prac-
tico-ştiinţifice, reacţionând prompt, în cazul în care, 
la judecarea cauzelor, constată probleme de drept cu 
privire la interpretarea şi aplicarea legii, iar soluţiile 
jurisprudenţiale sunt neuniforme şi neunitare. Pornind 
de la maxima filosofului antic Aristotel: „Judecătorul 
este dreptul care trăieşte”, considerăm că în activitatea 
judecătorească trebuie să existe permanent o interde-
pendenţă între cunoştinţele teoretice şi cele practice, în 
urma căreia, prin pronunţarea hotărârii, precum şi prin 
activitatea practico-ştiinţifică prestată, se produc ope-
re valoroase, bazate pe opiniile judecătorului vizavi de 
problemele de drept soluţionate. 

Raţionamentul judecătorului pus faţă în faţă cu pro-
blema de drept ce urmează a fi soluţionată nu trebuie să 
fie şablonizat şi unilateral dimensionat, dar trebuie să 
fie flexibil, selectiv, creator şi mereu în căutarea unor 
soluţii judiciare corecte şi perfecte pentru jurispruden-
ţă. Acest lucru poate fi obţinut nu prin activităţi forma-
le, după cum se obişnuieşte uneori, dar prin activităţi 
concrete, consecutive şi eficiente, ca rezultat al cărora 
se produce o fuzionare obiectivă a jurisprudenţei, doc-
trinei şi legislaţiei, materializată prin activităţi practico-
ştiinţifice.

Importanţa fuzionării jurisprudenţei, doctrinei şi 
legislaţiei sub aspectele elucidate decurge din faptul 
că noţiunile, categoriile, principiile şi instituţiile ju-
ridice ale oricărui act normativ urmează a fi evaluate 
şi definitivate sub influenţa nemijlocită a jurispru-
denţei.

Călăuzindu-ne de acest principiu important în exer-
citarea justiţiei, ne-am propus să-l promovăm în acti-
vitatea de judecător, sperând ca abordarea practico-şti-
inţifică a problemelor de drept şi, respectiv, elaborarea 
soluţiilor să aibă un ecou adecvat în mediul colegial, 
adică o continuitate firească. Publicaţiile elaborate, 
bazate pe cunoştinţele teoretice şi practice acumulate, 
tind să îmbogăţească patrimoniul juridic naţional şi să-i 

animeze pe cei ce se vor alinia la activitatea practico-
ştiinţifică.

În contextul considerentelor relevate, menţionăm că 
activitatea practico-ştiinţifică, ca parte componentă a 
activităţii judecătoreşti, cuprinde:

a) informarea, sub două aspecte: teoretică şi practi-
că. Aceasta se realizează, pe de o parte, prin studiile ce 
pun în valoare aspectele teoretice actuale prin care se 
dezvoltă legislaţia penală şi procesual penală naţională 
şi, pe de altă parte, prin soluţiile de practică judiciară în 
materie penală; 

b) promovarea legăturii teoriei dreptului cu practi-
ca judiciară cu privire la judecarea cauzelor. Aceasta se 
realizează prin axarea studiilor teoretice, a disciplinelor 
juridice pe soluţii din jurisprudenţă, prin comentariile 
hotărârilor judecătoreşti, prin discutarea în articole a 
problemelor ridicate de interpretare şi aplicarea legii, 
prin examinarea procesului de legiferare în legăturile 
acestuia cu viaţa socială în care se înfăptuieşte şi ale 
cărei relaţii este destinat să le reglementeze; 

c) stimularea luptei de opinii. Aceasta se realizează 
prin discuţiile şi comentariile ce fac obiectivul activi-
tăţii practico-ştiinţifice a judecătorului, în care adesea 
se confruntă opinii diferite asupra aceleiaşi probleme, 
cu dezvoltări argumentate de o parte şi de alta. Astfel 
de confruntări de opinii nu numai favorizează aflarea şi 
găsirea adevărului, nu numai revelează problemele sus-
ceptibile de controverse, în care, uneori, este sesizată o 
îndrumare în adoptarea soluţiei juste, dar au şi efectul 
unui exerciţiu de cercetare juridică, fiind un exemplu 
de studiere în profunzime a problemelor juridice, un 
mod de stimulare a gândirii juridice.

Încheiem cu precizarea că, în articolul respectiv, 
am evidenţiat o direcţie importantă a activităţii jude-
cătorului la etapa contemporană şi, pe această linie de 
gândire, considerăm că preocuparea practico-ştiinţifică 
elucidată este o parte indispensabilă a acestei activi-
tăţi. Pe această linie de idei, propunem ca activitatea 
practico-ştiinţifică să fie evidenţiată printre criteriile de 
evaluare a activităţii judecătorului, în contextul elabo-
rării şi promovării proiectului de Lege privind selecta-
rea, cariera şi evaluarea performanţelor judecătorilor – 
obiectiv inclus în Planul de acţiuni pentru implementa-
rea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru 
anii 2011-2016.

 Succesiunea rapidă de legi, demolarea unor prin-
cipii vechi, labilitatea noilor concepte despre justiţie şi 
multitudinea curentelor manifestate în gândirea juridică 
– toate justifică necesitatea perfecţionării şi dezvoltării 
activităţii judecătoreşti. Formele activităţii respective 
sunt diverse, de aceea multe din cele ce sunt de făcut îşi 
vor găsi rezolvarea în timpul apropiat, iar altele, care 
încă nu pot fi conştientizate şi deci realizate, vor sta 
în atenţia factorilor decizionali, pentru ca preocuparea 
judecătorilor să se materializeze şi în activitatea prac-
tico-ştiinţifică, ca parte componentă indispensabilă a 
activităţii judecătoreşti.
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SUMMArY
The purpose of this publication is the investigation and selection of the applicable law (lex causae) to 

the international trade contract with the assistance of the conflict norms contained in the law systems of 
the European countries, including Republic of Moldova and the conventional rules, incorporated in the 
European and international economic treaties. 

 As well as, it is researched the influence and the relevance of the doctrinal positivist concepts, the 
doctrine of the law state and the European doctrine over the international trade contract , on the appli-
cable law to the contract by lex voluntatis, as well as the applicable law chosen by the partners in the 
case of the signing of the juridical act between a state and a foreign juridical person .

As recommendation de lege ferenda, it is proposed the elaboration of the ”Law concerning the Conflict 
Law relations” within Private International Law, which will enforce the mentioned branch of Law in the 
economic market environment .

1.2. Noţiuni generale privind normele conflic-
tuale în legea aplicabilă contractului comercial in-
ternaţional

 În contextul acestei publicaţii, deși se face dis-
tincţie între ,,legea aplicabilă” şi ,,dreptul aplicabil” 
totuşi nu pot fi identificate ambele sintagme şi le vom 
utiliza în continuare ca sinonime.

Din cauza lipsei unui drept pozitiv4 internaţio-
nal, chemat să guverneze raporturile economice ex-
terne, conceptele doctrinale juridice au o importanţă 
semnificativă în găsirea unor soluţii care vor lua în 
considerare scopul şi exigenţele comerţului interna-
ţional, precum și instrumentele sale juridice în ceea 
ce priveşte colaborarea economică universală in lato 
sensu, inclusiv cea europeană a statelor ex-socialiste 
şi ex-sovietice, membre ale Uniunii Europene (Litua-
nia, Letonia, Estonia) şi cele cu tendinţe de integrare 
europeană (Macedonia, Croaţia5, Moldova6, Ucraina7, 
Georgia, Azerbaidjan, Armenia8 etc.). Conceptele 
doctrinale juridice şi-au găsit consacrare în art.1577 
din Codul civil al Republicii Moldova stipulând ast-
fel: „La determinarea legii aplicabile raporturilor de 
drept civil cu element de extraneitate, se va ţine cont 
de calificarea conceptelor juridice efectuată conform 
dreptului Republicii Moldova , dacă legea şi tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte 

nu prevăd altfel”. În continuare alin.(2) prevede:,,În 
cazul în care conceptele juridice care necesită califi-
care juridică nu sunt cunoscute dreptului Republicii 
Moldova ori sunt cunoscute sub o altă denumire sau 
cu un alt conţinut şi nu pot fi determinate prin inter-
pretare conform dreptului Republicii Moldova , la ca-
lificarea lor juridică poate fi aplicat dreptul unui stat 
străin, dacă astfel nu se limitează drepturile civile ori 
dacă nu se stabilesc măsuri de răspundere civilă”. 

Stimularea procesului de integrare europeană a 
statelor vecine Uniunii Europene la nivel privat are 
loc prin intermediul contractelor economice interna-
ţionale între subiecţii de drept privat ai acestor state 
europene. Normele conflictuale, în acest caz, participă 
doar dacă apar coliziuni între normele sistemelor de 
drept, care au puncte de legătură cu actul comercial 
internaţional propriu-zis. 

Potrivit opiniei acad. Ion P. Filipescu, norma con-
flictuală nu cârmuieşte propriu-zis raportul juridic cu 
element străin. Ea arată numai legea competentă a câr-
mui nemijlocit raportul respectiv. Cu ajutorul normei 
conflictuale, se alege dintre legislaţiile interne, aflate 
în concurs (conflict), legislaţia aplicabilă. Din mo-
mentul în care s-a desemnat legea internă aplicabilă 
(competentă), rolul normelor conflictuale încetează şi 
intră în acţiune norma de drept intern (de drept civil, 
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dreptul familiei etc.) a ţării care va cârmui raportul ju-
ridic cu element străin. Norma conflictuală este, prin 
urmare, o normă de trimitere sau fixare... are caracter 
prejudicial, prealabil, indirect. Ea soluţionează con-
flictul de legi9. 

Prin urmare, norma conflictuală se referă, în sistemul 
de drept al Republicii Moldova, la dreptul civil, dreptul 
de antreprenoriat, dreptul de procedură civilă, dreptul 
comerţului internaţional, dreptul proprietăţii intelectua-
le10 etc. În virtutea lipsei unei legi de drept internaţional 
privat ori a normelor de drept conflictual, normele care 
formează obiectul proiectului în cauză le găsim în mai 
multe legi organice ori depistăm unele lacune care ar 
urma să formeze normele conflictuale din unele ramuri 
de drept sau subramuri în cazul când pe plan local n-au 
fost recunoscute ca ramuri distincte de drept. 

Norma conflictuală este prezentă în orice sistem de 
drept al tuturor statelor. Cu titlu de exemplu pot servi 
normele conflictuale inserate în Legea nr.105/1992 din 
România, art.1576-1624 din Codul civil al RM, dar 
pot fi cuprinse şi în conţinutul unui tratat internaţio-
nal, cum sunt normele conflictuale cuprinse în tratate-
le multilaterale, precum Convenţia din 14 martie 1978 
privind legea aplicabilă contractelor de intermediere 
şi reprezentare11, Convenţia privind legea aplicabilă 
contractelor de vânzare internaţională de mărfuri din 
22 decembrie 1986 de la Haga12 Convenţia relativă 
privind legea aplicabilă trustului, ori Convenţia de la 
Roma din 19 iunie 1980 privind legea aplicabilă obli-
gaţiilor contractuale13 etc.

 Creată sub observaţia dreptului pozitiv, legea 
aplicabilă contractului apare într-adevăr ca regulă de 
autonomie consacrată prin imensa majoritate a sis-
temelor de drept internaţional privat ale lumii. Mai 
multe state-membre ale Uniunii Europene au adoptat 
asemenea acte codificate în domeniul dreptului inter-
naţional privat, precum Belgia (Codul cu privire la 
dreptul internaţional privat, 2004); Bulgaria (Codul 
cu privire la dreptul internaţional privat, 2005); Aus-
tria, Italia, Cehia, Marea Britanie, Olanda, Ungaria, 
Polonia, Slovacia, Estonia, inclusiv statele-membre 
asociate la Uniunea Europeană Macedonia, Munte-
negru, Turcia (Codul cu privire la dreptul internaţio-
nal privat, 2007), alte state europene: Elveţia, Liech-
tenstein. Statele ex-sovietice cu tendinţe de integrare 
europeană: Azerbaidjan, Georgia, Ucraina etc. De pe 
alte continente: Africa (Tunis – Codul cu privire la 
dreptul internaţional privat,1998), America (Venezue-
la) din Asia: Thailanda, Coreea de Sud etc. 

Deci, observăm că codificarea normelor unifor-
me în materia dreptului internaţional privat do-
bândeşte un caracter universal, iar în viitor vor fi 
adoptate legi uniforme similare şi de alte state din 
lume.

Urmează să precizăm că în timp ce legiuitorul ro-
mân având la bază doctrina statului de drept şi cea 
de drept european a inserat normele conflictuale în-
tr-o lege separată denumită lege cu privire la regle-
mentarea raporturilor de drept international privat 
publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr.105 
din 01.10.199214. Totodată, în noul Cod civil român, 
cartea VII, art.2557-2663 sunt consacrate dreptului 
internaţional privat având ca obiect de reglementare 
norme pentru determinarea legii aplicabile unui raport 
de drept internaţional privat. Astfel alin.(3) art.2557 
din Codul civil român stipulează: „Dispoziţiile pre-
zentei cărţi sunt aplicabile în măsura în care con-
venţiile internaţionale la care România este parte, 
dreptul Uniunii Europene sau dispoziţiile din legile 
speciale nu stabilesc o altă reglementare”15. Legiu-
itorul din sistemul de drept al Republicii Moldova, 
fundamentându-se pe aceleaşi doctrine16, le-a repre-
zentat ca părți integrante ale unor legi organice și le-a 
inserat în art.1576-1624 din CC al RM17 stipulate în 
cartea V ,,Dreptul internaţional privat”, în art.454-486 
din CPC RM18, titlul IV „Procedura în procesele cu 
element de extraneitate”, Codul familiei al RM titlul 
VI „Reglementarea relaţiilor familiale cu elemente 
de extraneitate”, art.154-164 din Legea cu privire la 
zonele economice libere nr.440-XV din 27.07.200119. 
Normele conflictuale din Codul muncii al RM lipsesc, 
ceea ce semnifică o lacună în raporturile juridice de 
muncă, structural articulate, de regulă, în ultimele ca-
pitole ale legii interne, iar în legile speciale – în pri-
mele articole ale acestora. 

Deci, ţinând cont de evoluţia normelor conflic-
tuale în sistemul de drept naţional, deducem că 
dreptul conflictual în Republica Moldova repre-
zintă norme de drept: civil, comercial, familial, 
procedural civil, al muncii, informațional, ale pro-
prietăţii intelectuale20, precum şi norme conflictua-
le convenţionale europene şi universale21.

Considerăm oportun a crea un proiect de lege de-
numit Codul cu privire la reglementarea raporturilor 
de drept conflictual22 care va contribui la cunoaşterea 
mai profundă şi astfel se va pune capăt dispersării lor 
în diverse izvoare interne care creează dificultăţi la 
însuşirea lor cognitivă. Astfel, în viitoarea lege se vor 
concentra toate normele conflictuale şi vor pune la 
dispoziţia organelor de ocrotire a normelor de drept şi 
cetăţenilor un izvor de drept intern armonizat cu nor-
mele europene şi universale aplicabile, care va con-
solida dreptul internaţional privat ca ramură distinctă 
de drept. 

Astfel, se va stopa dispersarea lor în părţi ale di-
verselor coduri şi legi organice interne. Asemenea 
necesitate este dictată de evoluţia relaţiilor eco-
nomice ale statelor cu statele-membre ale Uniunii 
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Europene, de alţi factori, precum fluxul de capital, 
servicii, bunuri şi persoane.

Rolul şi relevanţa normelor conflictuale se vor in-
tensifica în vederea precizării sensului sintagmei ,,le-
gii aplicabile” în procesele civile care se vor ivi odată 
cu atragerea intensă a investiţiilor străine în economia 
naţională în procesul de integrare europeană a ţării. 
Prin „legea aplicabilă” a oricărui contract economic 
internaţional, cu subiecți din diverse state, se înţeleg 
normele legale ale unui sau altui sistem de drept, fie 
a două sisteme de drept care guvernează formarea, 
efectele şi executarea actului menţionat, precum şi 
stingerea obligaţiilor asumate de părţile contractante. 

Deci, normele conflictuale îşi găsesc izvorul atât 
în cadrul unei sau mai multor legi naţionale, cât şi 
în contextul tratatelor de dimensiune universală23 
sau regional-europeană24 care au la bază principii-
le generale de drept.

Asemenea deducţie este confirmată prin conţinutul 
art.1576 alin.(1) Cod civil al RM care dispune:,,Legea 
aplicabilă raporturilor de drept civil cu element de 
extraneitate se determină în baza tratatelor internaţi-
onale la care Republica Moldova este parte, prezentu-
lui cod, altor legi ale Republicii Moldova şi cutumelor 
internaţionale recunoscute de Republica Moldova”.

Deci, justificăm ideea creării proiectului de lege 
organică uniformă care va insera multitudinea 
normelor conflictuale din sistemul de drept al Re-
publicii Moldova armonizate cu normele de drept 
european şi universal inserate în diverse tratate. 

Pentru a desemna legea aplicabilă în cadrul drep-
tului comercial internaţional, este necesar să ne adre-
săm normelor conflictuale care au acest rol, denumite 
şi norme de drept internaţional privat. Asemenea nor-
me au menirea de a selecta între legislaţiile interne a 
două sau mai multe state, sistemul de drept compe-
tent chemat să guverneze raportul juridic (contractul) 
menţionat. Astfel sistemul de drept ales se numeşte 
lex causae, adică legea aplicabilă contractului.

În cazul imposibilităţii de a determina legea apli-
cabilă conform alin.(1) se aplică legea care are cea 
mai strânsă legătură cu raporturile de drept civil cu 
element de extraneitate (art. 1576 CC RM). Deci, ob-
servăm că prin sintagma ,,raporturilie de drept civil 
cu element de extraneitate” in lato sensu legiuitorul 
moldav are în vedere şi relaţiile studiate şi guvernate 
de normele dreptului comercial internaţional, inclu-
siv de instituţia contractului internaţional. Apare logic 
întrebarea: A cui este competenţa de a alege sau de-
termina sistemul de drept care urmează să guverneze 
raportul juridic respectiv? Această selecţie este de 
competenţa părţilor contractante sau a organului de 
jurisdicţie. După ce a fost desemnată lex causae, rolul 
normelor conflictuale îşi consumă competenţa şi in-

tră în acţiune norma materială internă din sistemul de 
drept ales sau nomele materiale uniforme inserate în 
diverse tratate25 europene şi universale la care părţile 
s-au referit în actul încheiat. Astfel, la interpretarea 
convenţiei se va ţine seama de caracterul său inter-
naţional şi de necesitatea de a promova aplicarea sa 
uniformă, precum şi de a asigura respectul bunei-
credinţe în comerţul internaţional26 (art.7 alin.(1) din 
Convenţia de la Viena din 11.04.1980). 

Prin urmare, deducem că normele conflictuale 
în domeniul contractelor comerciale internaţio-
nale: lex causae, lex voluntatis, lex contractus, lex 
venditoris, lex loci executionis, lex loci contractus, 
lex loci soluţionis, lex loci actus, lex rei sitae, lex 
personalis, lex fori, lex patriae, lex domicilii etc. re-
prezintă norme de jus cogens ale diverselor sisteme 
de drept intern de la care nu se poate de derogat 
decât printr-o normă similară. 

Tudor R. Popescu susţine că prin lex causae, adi-
că dreptul material aplicabil contractului, se înţelege 
întregul sistem de drept al ţării respective, şi nu o anu-
mită lege substanţială sau de drept material (deci, nu o 
lege naţională privitoare la vânzare, dacă în speţă este 
vorba de un contract de vânzare internaţională)27. Lex 
causae28 este acel sistem de drept cu care actul men-
ţionat are cele mai multe puncte de legătură29. Deter-
minarea dreptului aplicabil contractului se poate face 
în două moduri: subiectiv, adică prin voinţa părţilor 
contractante, şi obiectiv, adică prin criterii obiective 
de localizare a contractului în spaţiul unui anumit sis-
tem de drept30.

Aşadar, lex voluntatis – este norma conflictuală 
principală (de drept internaţional privat) potrivit că-
reia contractul comercial internaţional este supus legii 
desemnate de părţi conform principiului autonomiei 
de voinţă, în virtutea căreia părţile au libertatea ca 
prin voinţa lor să determine sau să aleagă legea com-
petentă de a guverna contractul lor31. Deci, lex volun-
tatis este aşadar norma conflictuală în temeiul căreia 
părţile contractante pot să aleagă legea competentă 
(sistemul de drept al unui sau altui stat) pentru a câr-
mui raporturile lor contractuale. 

 În literatura de specialitate, s-a apreciat32 că în lip-
sa lui lex voluntatis, contractul este supus în principal, 
legii locului încheierii şi în subsidiar, legii locului exe-
cutării. Normele conflictuale lex loci contractus şi lex 
loci executionis ca subsidiare, în înţelesul că se aplică 
în lipsa lex voluntatis. Aceleaşi norme conflictuale au 
caracter imperativ în înţelesul că organul de jurisdic-
ţie le aplică fără a avea posibilitatea ca în funcţie de 
împrejurările concrete ale cauzei să le înlăture şi să 
aplice o altă lege, cum ar fi legea naţională comună 
părţilor, legea sediului vânzătorului (lex loci vendito-
ris) sau legea sediului cumpărătorului.
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Într-o altă părere, M. Jacotă33, în lipsa unei alegeri 
din partea contractanţilor, s-a considerat că se apli-
că legea materială, care are cea mai strânsă legătură 
cu contractul. Legea locului încheierii sau a locului 
executării se aplică, deoarece se presupune că părţi-
le s-au oprit la acea lege mai degrabă decât la alta şi 
nu ca aplicare a unui principiu conflictual. Cercetarea 
voinţei prezumate a părţilor are acelaşi efect ca un 
text de lege care ar prescrie organului de jurisdicţie 
să determine, în fiecare caz în parte, legea materială 
care răspunde cel mai bine naturii speciale raportului 
juridic respectiv, ţinându-se seama de toate circum-
stanţele de fapt. 

În cazul când partenerii contractuali fac referinţă 
în contractul lor la dreptul aplicabil al unui stat (lex 
causae), se prezumă că ei îşi dau bine seama că se 
referă numai la normele de drept material al statului 
de referinţă şi exclud din start normele conflictuale, 
deoarece fiecare stat prin normele sale de drept inter-
naţional privat face trimitere la propriul său sistem de 
drept şi mai rar la o lege străină. Alegerea dreptului 
aplicabil contractului (electio juris) se face prin însuşi 
contractul încheiat de părţi, şi anume, printr-o stipula-
ţie a acestuia, denumită convenţional ,,pactum de lege 
utenda”. Această stipulaţie sau clauză contractuală 
constituie una din clauzele specifice contractelor co-
merciale internaţionale.

Lex contractus – cuprinde totalitatea normelor de 
drept material a sistemului de drept ales, dar nu şi nor-
mele ei conflictuale. Legea contractului – este legea 
competentă aplicabilă care reglementează condiţiile 
de fond şi efectele contractului, consimţământul părţi-
lor, obiectul şi cauza licită ale acestuia. Potrivit art.85 
al legii nr.105/1992, o condiţie de fond pentru naşte-
rea contractului este supusă legii contractului, capaci-
tatea de a contracta a părţilor nu este supusă acestuia, 
ci lex personalis.

Ne referim la societatea pe acţiuni (lex societatis), 
societatea cu răspundere limitată recunoscute de le-
gea română. Aşadar, art.2580 din noul Cod civil ro-
mân34 prevede: ,,Statutul organic al persoanei juridi-
ce este cârmuit de legea sa naţională” , iar art.2581 
din aceeaşi lege prevede domeniul de aplicare a legii 
naţionale a statutului organic al persoanei juridice 
care cârmuieşte: a) capacitatea acesteia; b) modul 
de dobândire şi de pierdere a capacităţii de asociat;                              
c) drepturile şi obligaţiile ce decurg din capacitatea de 
asociat; d) modul de alegere, competenţele şi funcţi-
onarea organelor de conducere ale persoanei juridice; 
e) reprezentarea acesteia prin intermediul organelor 
proprii; f) răspunderea persoanei juridice şi a organe-
lor ei faţă de terţi; g) modificarea actelor constitutive; 
h) dizolvarea şi lichidarea persoanei juridice.

Acordul de Parteneriat şi Cooperare35 elimină 

apariţia conflictelor de legi precizând de la bun înce-
put naţionalitatea persoanei juridice astfel: „printr-o 
«societate comunitară» sau «societate moldoveneas-
că», respectiv se va înţelege o societate constituită 
în conformitate cu legislaţia unui stat-membru sau a 
Republicii Moldova, respectiv, şi având sediul înre-
gistart sau administraţia centrală, sau locul principal 
de desfăşurare a afacerilor pe teritoriul Cominităţii 
sau, respectiv, teritoriul Republicii Moldova. Cu toate 
acestea, în cazul în care societatea constituită conform 
legislaţiei unui stat-membru sau, respectiv, a Repu-
blicii Moldova nu dispune decât de sediul înregistrat 
pe teritoriul Comunităţii sau, respectiv, a Republicii 
Moldova, ea va fi considerată drept o societate comu-
nitară sau, respectiv, o societate moldovenească, dacă 
activitatea sa are o legătură efectivă şi continuă cu 
economia unuia din statele-membre sau, respectiv, a 
Republicii Moldova”. 

Lex venditoris – reprezintă o normă conflictuală 
dispozitivă subsidiară care poate fi înlocuită cu alta 
aleasă de părţi, în virtutea principiului autonomiei 
de voinţă datorată caracterului său imperativ (de jus 
cogens). Legea în cauză se aplică numai contractelor 
comerciale internaţionale supuse normelor materiale 
uniforme, pentru a unifica şi armoniza clauzele con-
tractuale şi facilita dezvoltarea relaţiilor economice 
externe. 

Lex loci solutionis – este o normă cu caracter sub-
sidiar şi se aplică numai în situaţia în care părţile nu au 
ales expres sau tacit lex contractus. În virtutea princi-
piului lex voluntatis, părţile pot desemna explicit sau 
implicit legea care va cârmui integralitatea operaţiei 
juridice dintre ele, respectiv, formarea (încheierea), 
efectele, executarea şi stingerea obligaţiilor contrac-
tuale, numai dacă lex contractus nu a fost stabilită în 
mod imperativ printr-o convenţie internaţională. Prin 
folosirea clauzei ,,de electio juris” părţile evită incer-
titudinile pe care le provoacă un conflict de legi da-
torat caracterului internaţional al contractului. Voinţa 
părţilor, astfel exprimată, îndeplineşte funcţia unei 
norme conflictuale denumită lex voluntatis36.

De asemenea, lex contractus cârmuieşte condiţii-
le de formă ale contractului, potrivit art.71 din Legea 
română nr. 105/1992, condiţiile de formă ale unui act 
juridic sunt stabilite de legea care-i cârmuieşte fon-
dul. Contractul este valabil încheiat în ceea ce priveş-
te forma dacă sunt îndeplinite condiţiile de formă de 
oarecare dintre legile arătate în alin.(2) art.71 al legii 
menţionate. O stipulaţie analogică este stabilită şi în 
art.1609 a CC RM37 care precizează că actul juridic 
încheiat în afara teritoriului RM este recunoscut vala-
bil formei, dacă îndeplineşte una din condiţiile: 

a) este respectată legea locului unde a fost întoc-
mit; 
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b) sunt respectate exigenţele legislaţiei RM; 
c) este respectată legea naţională sau legea domici-

liului persoanei care l-a întocmit;
d) este valabil conform legii aplicabile autorită-

ţii care examinează validitatea lui. Iar art.1613 CC 
RM determină că contractul trebuie să corespundă 
condiţiilor de formă prevăzute de art.1609 alin.(1) 
CC RM.

Conform normelor conflictuale române, părţile 
contractante sunt libere în alegerea unei legi străine. 
În acest sens, art.73 al legii menţionate dispune: ,,con-
tractul este supus legii alese prin consens de părţi”38. 
Deci, principiul consensualismului părţilor este recu-
noscut de lege ca normă imperativă ( de jus cogens). 

Asemenea stipulaţie se confirmă şi prin alin.(4) 
art.1610 CC RM care dispune: ,,legea aplicabilă poa-
te fi determinată de părţile contractului în orice mo-
ment, atât la încheierea lui, cât şi în orice moment 
ulterior. Părţile contractului sunt în drept să convină 
oricând asupra modificării legii aplicabile”.

Astfel, partenerii contractuali aleg legea aplicabi-
lă în totalitate sau numai unei anumite părţi a con-
tractului. Condiţiile de fond, pentru validitatea unui 
contract încheiat (capacitatea părţilor de a contracta, 
consimţământul39 valabil părţilor, obiectul determinat, 
posibil şi licit şi cauza valabilă licită) (art.1179 noul 
Cod civil român), a căror nerespectare atrage nulitatea 
absolută a contractului, sunt reglementate de lex con-
tractus. Aceeaşi lege se aplică şi în privinţa viciilor 
de consimţământ (eroarea, dolul, violenţa şi leziunea) 
care ţin tot de statutul contractului40. Obiectul şi cauza 
sunt cârmuite, la fel, de legea contractului.

Unii doctrinari A.Toubiana, batiffol, H.Legarde 
susţin opinia că viciile de consimţământ ar urma să 
fie supuse legii personale (lex personalis) a părţilor 
respective41. Dar observăm că viciile de consimţă-
mânt nu sunt definite în funcţie de persoana respecti-
vă (cum se întâmplă în cazul capacităţii), ci sunt de-
finite în raport de împrejurările contractului încheiat 
şi de aceea nu fac parte din statutul personal şi deci 
nu pot fi supuse legii personale. Viciile de consimţă-
mânt afectează un element esenţial al contractului şi, 
drept urmare, în privinţa lor trebuie să se aplice lex 
contractus42.

Executarea obligaţiilor izvorâte din contract şi 
consecinţele neexecutării lor totale sau parţiale, res-
ponsabilitatea contractuală, prescripţia dreptului la 
acţiune, forţa majoră, condiţiile în care se acordă des-
păgubirile şi întinderea acestora, rezoluţia contractu-
lui sunt guvernate tot de legea contractului. Încheierea 
contractului între absenţi, precum şi validitatea ofertei 
şi a acceptării sunt guvernate de legea contractului in-
dicându-se, dacă s-a realizat ori nu, acordul de voinţă 
al părţilor.

 Voinţa părţilor trebuie să fie susţinută de o lege, 
care îi dă formă şi forţă, care o sancţionează ca atare 
şi îi permite să producă efecte juridice. Prima lege pe 
care judecătorul o va consulta în acest caz este desigur 
lex fori43, care prin normele sale conflictuale dă păr-
ţilor dreptul de a indica legea aplicabilă contractului 
lor. În acest sens, s-a exprimat şi doctrina44, precum şi 
practica judecătorească45. 

Lex loci actus (legea locului guvernează actul). Re-
gula locus regit actum, fiind acceptată şi recunoscută 
de majoritatea legislaţiilor statelor lumii, reprezintă o 
normă universală. În cazul adoptării normelor conflic-
tuale prin convenţii sau tratate internaţionale, normele 
conflictuale sunt uniforme pentru statele participante 
la convenţie sau tratat46. 

Practica organului de arbitraj comercial interna-
ţional nu a consacrat în realitate lex loci contractus 
ca normă conflictuală generală subsidiară, imperativă 
cu caracter prioritar, dimpotrivă, ea s-a întemeiat pe 
principiul stabilirii de către organul de jurisdicţie a 
legii care prezintă cele mai semnificative legături cu 
contractul47.

Deci, concluzionăm că legea aplicabilă (lex ca-
usae) în lipsa alegerii de către părţi lex voluntatis 
trebuie să rezulte din conţinutul contractului ex-
tern sau din alte circumstanţe legate de acest act. 

Lex loci contractus (Legea locului încheierii con-
tractului) este o normă conflictuală subsidiară şi se 
aplică numai în cazul în care părţile nu au desemnat 
legea competentă ce stabileşte factorul de legătură 
dintre contractul comercial internaţional şi dreptul 
aplicabil. Practica Curţii de Arbitraj Bucureşti s-a 
pronunţat în sensul că dacă părţile nu şi-au manifestat 
în nici un fel voinţa privitor la legea care să guverne-
ze contractul, raporturile lor juridice sunt supuse legii 
locului unde a fost încheiat. De asemenea, practica 
arbitrală aplică lex loci contractus şi în cazul în care 
contractul a fost încheiat într-un alt stat, decât în cel 
unde se execută obligaţiile. 

Lex loci solutionis reprezintă o normă imperativă 
cu caracter subsidiar, în sensul că se aplică numai dacă 
părţile nu au desemnat expres sau implicit lex con-
tractus. Așadar, în baza contractului de vânzare inter-
naţională, vânzătorul livrează marfa către ţara unde 
cumpărătorul are fondul de comerţ sau sediul social, 
se apreciază că iniţiativa contractului trece de la vân-
zător la cumpărător şi se aplică legea ţării cumpărăto-
rului. Dacă partenerii contractuali nu şi-au exprimat 
voinţa lor juridică privind legea aplicabilă contractu-
lui, apare întrebarea determinării legii aplicabile con-
tractului după alte criterii. Curtea de arbitraj Bucureşti 
s-a pronunţat în acest sens, că se aplică legea locului 
încheierii (lex loci soluţionis), iar mai apoi, în subsidi-
ar legea locului executării (lex loci executionis). 
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Principiul lex loci contractus îşi găseşte aplicare 
atât în cazul în care locul încheierii contractului şi lo-
cul executării acestuia se găsesc pe teritoriul aceluiaşi 
stat48, cât şi în cazul în care locul încheierii şi locul 
executării contractului sunt în ţări diferite, locul în-
cheierii având întâietate faţă de locul executării49. 

Deci, rezultă că locul încheierii actului exteri-
or este primar, iar locul executarii acestuia – este 
secundar în materia dreptului comerţilui interna-
ţional. 

 Un exemplu, în acest sens, în lipsa legii conve-
nite de părţi în vânzarea internaţională de mărfuri, se 
aplică legea locului încheierii contractului (lex loci 
solutionis) a statului în care vânzătorul îşi are fondul 
de comerţ sau sediul social, după caz, domiciliul sau 
reşedinţa (art.88 din Legea română nr.105/1992). 

ca excepţie de la prevederile legale ale art.88 din 
Legea 105/1992 poate fi aplicată lex loci solutionis, 
adică legea statului cumpărătorului, deci legea locului 
executării contractului în statul în care cumpărătorul 
are fondul de comerţ sau sediul social, dacă: 

– negocierile au fost purtate şi contractul a fost în-
cheiat de către părţile prezente în acel stat; 

– contractul prevede, în mod expres, că vânzăto-
rul trebuie să execute obligaţia de livrare în acel stat 
(art.89 din Legea nr.105/992).

Odată ce norma conflictuală soluţionează conflictul 
de legi, ea poate să apară acolo unde se ia în conside-
rare legea străină, adică raportul juridic cu element de 
extraneitate. Astfel, norma conflictuală nu poate exis-
ta acolo unde raporturile sunt guvernate de lex fori a 
unui singur sistem de drept fie ea numai legea română, 
franceză ori moldavă. Norma conflictuală nu se aplică 
in raporturile juridice care guvernează domeniul pu-
blic, precum penal, administrativ, vamal, fiscal, con-
stituţional, financiar, unde nu se aplică legea străină 
și, respectiv, nu pot apărea conflicte de legi. Norma 
conflictuală a altui stat urmează a fi respectată fără să 
se admită nici un fel de discriminări faţă de alt stat, de 
cetăţenii săi sau de întreprinderile acestuia.

În legea Republicii Moldova privind investiţiile 
străine din 2004 este precizat dreptul aplicabil astfel: 
„activitatea investitorilor străini şi a întreprinderi-
lor cu investiţii străine în sens, de persoane juridice 
rezidente, cu naţionalitatea Republicii Moldova se 
reglementează prin: actele legislative ale Republicii 
Moldova cu derogările stabilite de prezenta lege”. 
Dispoziţia normei conflictuale face trimitere directă 
la legislaţia RM, care va cârmui raportul juridic în caz 
de litigiu, deşi sunt prezente următoarele elemente 
străine: investitorul (cetăţenii străini sau întreprinde-
rea străină, investiţia formată din bunuri mobile, va-
luta străină etc.). 

 Deci, rezultă că normele conflictuale ca reguli 

de conduită reprezintă nişte principii cu caracter 
imperativ(jus cogens), relativ-imperative şi dispo-
zitive care urmează să elimine unul dintre cel puţin 
două sisteme de drept, a căror norme să guverneze 
contractul internaţional ce le recunoaşte şi repre-
zintă una din metodele de eliminare a conflictelor 
de legi între diversele legislaţii ale statelor lumii 
ca părţi componente ale marilor sisteme de drept 
romano-germanic, anglo-saxon, european, fie alt 
mare sistem de drept. 

(Va urma) 
Note:
1 Legea aplicabilă – reprezintă nu o singură lege, ci sis-

temul de drept al acelui stat cu care actul juridic (contrac-
tul) are cele mai multe legături şi la care indică norma con-
flictuală (norma de drept internaţional privat) a sistemului 
de drept respectiv.

2 În opinia autorilor francezi Yvon Loussouarn, Pierre 
Bourel, domeniul dreptului internaţional privat cuprin-
de pentru materii diferite: conflictul de legi, conflictul de 
jurisdicţii, condiţia juridică a străinului şi a naţionalităţii. 
A se vedea, Yvon Loussouarn, Pierre Bourel, Droit inter-
national privé, ed. Dalloz, 6-e édition, Paris,1999, p.3. În 
opinia unor autori români, Ion P.Filipescu şi alţii, rezultă că 
Dreptul internaţional privat reprezintă totalitatea normelor 
care soluţionează conflictul de legi, conflictul de jurisdicţii, 
precum şi cele privind condiţia juridică a străinului... Re-
zultă deci că cele trei materii constituie domeniul dreptului 
internaţional privat. A se vedea: Ion P. Filipescu, Drept in-
ternaţional privat, vol.1, Ed. Proarcadia, Bucureşti, 1993, 
p.33.

3 Prin normele dreptului convenţional se înţelege 
dreptul material și conflictual uniform consacrat în diver-
se tratate internaţionale. Pe plan terminologic, convenţia 
internaţională primeşte în practica internaţională diver-
se denumiri, precum: pact, acord, protocol, gentelmen’s 
agreement, aide memoire, modus vivendi, proces-verbal, 
armistiţiu, aranjament, concordant, compromis, act final, 
memorandum, cartă, cartel, notă diplomatică etc. Consi-
derăm că se are în vedere nu numai convenţiile universa-
le, dar şi cele regionale (europene), bilaterale de diversă 
natură: general-politice, economice, tehnico-ştiinţifice, 
sanitare, juridice etc. 

4 Doctrina pozitivistă, cu variantele sale de tip volunta-
rist, are la bază concepţia potrivit căreia forţa obligatorie a 
dreptului decurge din faptul că el este un produs al voinţei 
statului, exprimată fie individual (unilateral), fie împreună 
cu alte state (voinţa comună a statelor). O variantă a aces-
teia o constituie teoria autolimitării, formulată de juriştii 
germani, având ca exponent de frunte pe G.Jellinek, care 
susţine că forţa obligatorie a dreptului se întemeiază pe 
voinţa individuală a statului, care ca autoritate supremă, 
prin acte de voinţă, creează dreptul şi îi acceptă normele. 
Teoria voinţelor concordate, o altă variantă a acestor teo-
rii, a fost dezvoltată de H.Triepel. În concepţia lui Triepel, 
un acord de voinţă poate îmbrăca forma contractului, în 
cazul în care interesele părţilor diferă, dar sunt corelative, 
sau forma unui act colectiv, atunci când voinţa părţilor 
urmăreşte scopuri comune şi ca atare fuzionează, creând 
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obligaţii identice pentru părţi. Din „fuziunea” voinţelor 
individuale ar rezulta o „voinţă comună”, superioară 
acestora, care are însuşirea de a crea norme obligatorii. 
Deci, la baza forţei obligatorii a dreptului s-ar situa, în 
concepţia lui Triepel, „voinţa comună” a statelor, voinţă 
care este superioară voinţei individuale a lor. Într-o altă 
variantă, şi anume aceea a „consimţământului comun” 
sau consensul statelor, se consideră că forţa obligatorie a 
dreptului internaţional decurge din acordul expres sau ta-
cit al voinţelor concordate ale statelor. A se vedea: Popes-
cu D., Năstase A., Dreptul internaţional public,Bucureşti, 
Casa de editură şi presă „Şansa”-SRL,1997, p.24. Consi-
derăm că doctrina pozitivistă este aplicabilă şi dreptului 
internaţional privat, şi dreptului comerţului internaţional 
ca ramuri distincte in lato sensu, inclusiv dreptului apli-
cabil contractului comercial internaţional in stricto sensu, 
deoarece statele creează condiţii favorabile şi subiecților 
de drept internţional privat în baza tratatelor economice 
pe care le-au ratificat, au aderat sau le-au încheiat între 
ele, creând astfel condiţii favorabile dezvoltării relaţiilor 
comerciale internaţionale la nivel privat.

5 Croaţia, Macedonia, Turcia şi Muntenegru sunt deja 
ţări-membre asociate la Uniunea Europeană. Croaţia, fiind 
cea mai avansată dintre statele candidate, va deveni mem-
bră a Uniunii Europene după 2013.

6 În 2012 s-a încheiat Acordul de Asociere a Republicii 
Moldova la Uniunea Europeană, precum şi Acordul de co-
merţ liber Aprofundat şi Comprehensiv cu Uniunea Euro-
peană şi statele ei membre. 

7 În 2010-2011, Uniunea Europeană a continuat negoci-
erile cu Ucraina la încheierea unui Acord de Comerţ Liber 
Aprofundat şi Comprehensiv. 

8 În 2010 se negociază Acordul de Asociere a Armeni-
ei la Uniunea Europeană a căror runde vor continua şi în 
2011-2012. 

9 Ion P. Filipescu, op.cit., p. 34.
10 Urmează să precizăm că dreptul comerţului internaţi-

onal ca ramură de drept distinctă există doar în cadrul sis-
temului de drept al unui stat. În România este recunoscută 
ca ramură separată de drept, pe când în Republica Moldova 
urmează să se delimiteze de dreptul internaţional privat for-
mând o ramură distinctă a dreptului privat. 

11 În vigoare în Franţa din 1 mai 1992.
12 Convenţia menţionată urmează s-o substituie pe cea 

din 15 iunie 1955 privind legea aplicabilă vânzării interna-
ţionale de bunuri mobile corporale.

13 În Europa Occidentală, în mai mult de 9 state (Aus-
tria, Spania, Grecia, Norvegia, Portugalia, Regatul Unit, 
Suedia, Elveţia ...) a fost ratificată Convenţia de la Roma 
din 19.06.1980. 

 În Europa de Est, de către Bulgaria, România, Unga-
ria, Polonia. Republica Moldova şi alte state ex-sovietice 
sunt succesoare de drept la tratatul ratificat de URSS. La 
fel, statele ex-Iugoslave: Serbia, Muntenegru, Macedonia, 
Croaţia, Bosnia-Herţegovina, Slovenia, aşa cum a fost ra-
tificată de Yugoslavia până la desfiinţare. Cehoslovacia la 
fel a ratificat tratatul menţionat, iar succesori de drept au 
devenit Cehia şi Slovacia.

 În Africa, de către Algeria, Burundi, Guineea, Mada-
gascar, Maroc, Republica Central Africană, Ruwanda, Tu-
nis, Zair.

În Orientul Apropiat şi Mijlociu: de Egipt, de Emi-
ratele Arabe Unite, Irak, Israiel, Iordania, Kuweit, Liban, 
Libia, Syria, Turcia, Yemenul de Nord şi Republica Demo-
cratică Yemen.

În Extremul Orient: de Coreea de Sud, Japonia, Repu-
blica Iană şi Taiwan. 

Pe continentul american, de către Canada, Peru, Me-
xic, cu anumite rezerve Statele Unite ale Americii.

 14 Legea română nr.105/1992 cu privire la reglemen-
tarea raporturilor de drept internaţional privat publicată 
în Monitorul Oficial al Romaniei nr.245 din 1 octombrie 
1992, intrată în vigoare la 60 de zile de la data publicării, 
adică la 01 decembrie 1992.

15 A se vedea Codul civil Rom. – Legea nr. 287/ 2009 
publicată în Monitorul Oficial  al Romăniei, nr. 511 din 24 
iulie 2009, în vigoare din 01 octombrie 2011.

16 Precizăm că la baza sistemului de drept al Republicii 
Moldova se află la fel ca şi în statele-membre ale UE doc-
trina statului de drept şi doctrina de drept european funda-
mentată pe procesul de integrare europeană. 

17 Codul civil al Republicii Moldova, cu modificarile ul-
terioare, lege organică nr.1107-XV din 6 iunie 2002 intră în 
vigoare la 1 ianuarie 2003, publicat în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr.82-86 (967-971) din 22 iunie 2002.

18 Codul de procedură civilă al RM cu modificările ul-
terioare intră în vigoare la data de 12.06.2003, publicat în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.111-115 din 
data de 12.06.2003. Normele conflictuale (de procedură) 
sunt inserate în titlul IV (Procedura în procesele cu element 
de extraneitate) din lege. În timp ce în România norme-
le de procedură în litigii sunt inserate în Legea 105/1992, 
art.1 alin.(1) lit.b), iar alin.(2) al aceluiaşi articol enumeră 
raporturile de drept internaţional privat: raporturile civile, 
comerciale, de muncă, de procedură civilă şi alte raporturi 
de drept privat cu element de extraneitate fără o enumerare 
exhaustivă. 

19 Legea cu privire la zonele economice libere nr.440-
XV din 27.07.2001 a fost publicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, nr.108-109/834 din 06.09.2001 cu 
modificările ulterioare. 

20 Precizăm că norme conflictuale în materia proprietăţii 
intelectuale urmează să fie inserate în viitorul Cod privind 
reglementarea raporturilor de drept conflictual. În actu-
alul CC RM în vigoare din 01.01.2003, ele s-au găsit con-
sacrare doar parţial. 

21 Facem referinţă la tratatele de dimensiune universală 
proiectele cărora au fost pregătite de UNIDROIT (Interna-
tional Institute for the Unification of Private Law), circa 
70 de studii şi proiecte de convenţii, multe dintre ele s-au 
transformat în tratate internaţionale, majoritatea în vigoare 
fiind adoptate la Conferinţe diplomatice ale statelor-mem-
bre UNIDROIT: Convenţia internaţională privind contrac-
tul de transport, Bruxelles,1970; Convenţia privind agen-
ţia în vânzarea internaţională a bunurilor, Geneva,1983; 
Convenţia privind leasingul financiar internaţional, Ot-
tawa,1988; Convenţia privind factoringul internaţional, 
Ottawa,1988; Convenţia privind protejarea proprietăţilor 
culturale în caz de război,1954 adoptată sub auspiciile 
UNESCO; Convenţia privind contractul de transport inter-
naţional de mărfuri pe şosele (CMR), 1956; Convenţia re-
feritoare la recunoaşterea şi executarea hotărârilor privind 



35

Nr. 3, 2012 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

obligaţiile de întreţinere a copiilor minori,1958; Convenţia 
ONU privind contractele internaţionale de vânzare,1980 
(UNICITRAL).

22 Actualmente, în sistemul de drept al Republicii Mol-
dova normele conflictuale sunt inserate în diverse coduri şi 
legi organice, ceea ce acordă acestei ramuri de drept un ca-
racter fragmentat şi dispersat. Proiectul de lege sus-numit 
va fi publicat separat de prezentul articol.

23 Unele tratate internaţionale în materia comerţului in-
ternaţional au fost elaborate în cadrul organizaţiilor inter-
naţionale, precum Liga Naţiunilor Unite, Comisia Naţiuni-
lor Unite pentru Dreptul Comercial Internaţional, Institutul 
Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat de la Roma 
etc. 

24 Unele tratate au fost elaborate sub egida organismelor 
regional-europene, precum Uniunea Europeană, Consiliul 
Europei, OSCE ...

25 Normele materiale uniforme sunt aplicabile în con-
textul unui sau altui sistem de drept alături de normele pro-
cedurale şi materiale interne. Ne referim la convenţia pri-
vind procedura civilă din 1 martie 1954, în vigoare pentru 
Moldova prin Hotărârea Parlamentului din 4 august 1992 
nr.1136-XII, Acordul european privind activitatea echipa-
jelor vehiculelor care efectuează transporturi internaţionale 
pe şosele din 01.07 1970, Geneva, în vigoare pentru Mol-
dova din 22 noiembrie 1993. Convenţia relativă la contrac-
tul de transport internaţional al mărfurilor pe şosele (CMR) 
din 19 mai 1956 la Geneva, în vigoare pentru Moldova din 
26 mai 1993.

 26 Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la ven-
te internationale de marchandises est en vigueur depuis le 
1-er janvier 1988, adică în prima zi a lunii care urmează 
expirării unei perioade de 12 luni după data depunerii celui 
de-al 10-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare 
sau de aderare la convenţie. Marea majoritate a statelor lu-
mii, inclusiv statele-membre ale Uniunii Europene (Fran-
ţa, Germania, Austria, Romania, Bulgria etc.) sunt parte 
la convenţie şi au devenit norme convenţionale comune 
pentru contractele de vânzare internaţională de mărfuri. În 
vigoare pentru R.Moldova din 01.11.1995.

27 În detaliu a se vedea: Popescu R.T., Dreptul comer-
ţului internaţional, Ed.didactică şi pedagogică, Bucu-
reşti,1983, p.148. 

28 Lex causae – reprezintă legea cu care actul juridic are 
cele mai multe puncte de legătură.

29 Punctul de legatură – sunt acele elemente care se 
stabilesc între un raport juridic și o lege (sistem de drept), 
precum cetățenia, raporturile succesorale la bunuri mobile 
corporale, domiciliul, sediul persoanei juridice, locul unde 
s-a încheiat actul juridic, locul executării contractului, locul 
unde s-a produs faptul cauzator de prejudicii, locul unde 
este situat bunul, locul unde se judecă litigiul, pavilionul 
unei nave sau aeronave, precum vointa părților sau alte îm-
prejurări. 

30 Popescu R.T., op.cit., p.146.
31 Ibidem.
32 Filipescu P. Ion, Unele aspecte privind convenţia păr-

ţilor pentru alegerea arbitrajului în materia comerţului ex-
terior, în Analele Universităţii Bucureşti: Filosofie, Istorie, 
Drept, 1974, p.99. 

33 Jacotă M., Dreptul internaţional privat, Ed. didactică 
şi pedagogică, Bucureşti, 1976, p.203.

34 A se vedea Noul Cod civil român – Legea nr.287/ 
2009, în  Monitorul Oficial al României, nr. 511 din 24 iu-
lie 2009.

35 Acordul de Parteneriat şi Cooperare între Comunită-
ţile Europene şi Statele lor membre, pe de o parte, şi Re-
publica Moldova, pe de alta, a fost semnat la 28.11.1994, 
a intrat în vigoare la 01.07.1998 pe o perioadă de 10 ani şi 
prelungit până la semnarea Acordului de membru Asociat 
între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi statele ei 
membre, adică anul 2012.

36 Costin M.N., Deleanu S., Dreptul comerţului interna-
ţional , vol.1, Bucureşti, 1994, p.141. 

37 Codul civil al Republicii Moldova, legea organică 
nr.1107-XV din 6 iunie 2002, intră în vigoare la 1 ianuarie 
2003. 

38 A se vedea art.73 al Legii române nr.105/1992.
39 Consimţământul părţilor reprezintă atât voinţa internă 

a părţilor de a încheia contractul, cât şi cea declarată şi sunt 
guvernate la fel, de lex contractus.

40 O prevedere analogică este stipulată şi în art.2 din 
Convenţia de la Haga din 15 iunie 1955, asupra legii apli-
cabile vânzărilor cu caracter internaţional de bunuri mobile 
corporale.

41 A se vedea Batiffol H., Droit international privé, tom.
II , p.248. 

42 A se vedea în dreptul englez: Dicey and Morris, On 
the conflict of Laws, 1949. 

43 Lex fori ... reprezintă ( legea instanţei), a arbitrajului 
care soluţionează litigiul. 

44 În practica elveţiană se afirmă: ...le choix du droit re-
pose sur une convention de désignation propre ajoutée au 
contrat principal , auquel elle peut être liée en tout unifor-
me ou conclue séparément ...; l’ordre juridique compétent 
pour juger le contrat principal n’ est pas tiré de celui-ci 
même, mais de la convention de désignation qui repose de 
son côté sur une règle de conflit offerte par lex fori” (Tribu-
nalul federal elveţian, 31 august 1953, în Rev. Crit, 1954, 
cu notă de Flatett.). Popescu R.T., op.cit., p.162.

45 Când părţile prin contractul lor procedează la alegerea 
legii aplicabile, există în realitate două contracte: contractul 
principal şi „ contractul de alegere”, adică acea parte (clau-
ză) din contractul principal care se referă numai la alegerea 
legii speciale aplicabile (lex causae). Această distincţie sau 
dihotomie între cele două contracte apare şi mai evident 
în cazul în care „contractul de alegere” (pactum de lege 
utenda) nu intervine concomitent cu contractul principal, 
ci după aceea. Cf. Tomaszewski Maciej, La désignation 
postérieure à la conclusion du contrat de la loi qui le régit, 
în Rev. Cr. Dr.int. pr., 1979, 567 A., Popescu R.T., op.cit.

46 Ibidem. 
47 Ştefănescu B., Rucăreanu I., Dreptul comerţului in-

ternaţional, Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti,1983, 
p.102.

48 Hotărârea din 11 februarie 1957 a Curţii de Arbitraj 
(dosarul nr. 6/156), reprodusă de Nestor I., Examen teoretic 
şi de practică arbitrală pentru comerţul exterior, în S.C.J., 
nr.1/ 1964, p. 117. 

49 A se vedea Hotărârea nr.9 din 19 martie 1965 a Cur-
ţii de Arbitraj în Clunet, nr.2/1968, p.422-423. citată de 
Filipescu P. Ion, Drept internaţional privat, vol.II, Bucu-
reşti,1993, p.98.
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S

SUMMArY
Any thought weaves it thread in the world cultural matter and does not disappear without any tra-

ce. But there are descending and ascending books, the latter being an inessential circle, but they have 
perfected the mentalities becoming the guiding line of the fruitful textbooks which represent in itself  an 
entire domain of knowledge.

rii anumitor reguli de conduită, obligatorii pentru toţi 
membrii comunităţii, generate de cerinţele vieţii în co-
mun şi menite a face posibilă coexistenţa indivizilor în 
cadrul unei colectivităţi. Apărute iniţial sub formă de 
obiceiuri transmise de la o generaţie la alta prin tradiţie, 
regulile de conduită socială aveau să cunoască ulterior 
schimbări produse în structura societăţii1.   

Instituţionalizarea unei noi forme de organizare şi 
conducere a proceselor social-economice, precum şi 
îmbunătăţirea celor existente, se realizează, în princi-
pal, prin acte normativ-juridice, care exprimă cerinţe-
le dezvoltării mereu ascendente ale societăţii, răspund 
unor probleme noi de esenţială însemnătate, pe care le 
implică această dezvoltare. Este de la sine înţeles fap-
tul că, în procesul dezvoltării, legile (în sens general), 
nu au putut avea un caracter static, deoarece reflectă 
fenomenele social-economice în mişcarea şi evoluţia 
lor. Prin toate aceste atribute, actul normativ-juridic se 
prezintă ca un factor esenţial în crearea climatului de 
ordine şi disciplină, condiţionează primordial desfăşu-
rarea normală şi eficientă a activităţii din oricare sector 
al vieţii social-economice. Însă o asemenea intervenţie 
a actulului normativ-juridic în viaţa social-economică 
este condiţionată de numeroși factori, unul dintre care 
este capacitatea actului de a acţiona şi a crea consecinţe 
juridice, adică de a avea putere juridică. 

Dumitru Mazilu, în Teoria generală a dreptului, a 
reflectat rolul şi însemnătatea actului normativ-juridic 
printre izvoarele instoriceşti care şi-au adus aportul 
prin reglementări asupra comportamentului uman la di-
ferite perioade istorice. Autorul arată că, în comparaţie 
cu alte izvoare de drept, superioritatea actului normativ 
juridic garantează: siguranţa, claritatea, ordinea în viaţa 
socială, în conduita oamenilor, în raporturile în care ei 
intră în societate2.

Emil Molcuţ şi Dan Oancea în Dreptul roman pri-
vat, evidenţiază că unul din actele valoroase ale timpu-
lui său este Legea celor XII tabele, act apărut pe tere-
nul luptei dintre patricieni şi plebei. Întrucât la origine 
obiceiurile juridice erau ţinute în secret, în cazul unui 
conflict părţile erau nevoite să se adreseze pontifilor 
pentru a afla de partea cui este dreptatea. Deoarece 
pontifii erau aleşi în exclusivitate dintre patricieni, este 
de presupus că răspunsurile lor îi favorizau pe patrici-
eni. Pentru a se pune capăt acestei situaţii inechitabile, 
plebeii au dus o luptă îndelungată, cerând ca obiceiurile 
juridice să fie codificate şi publicate. După mai mul-
te decenii de frământări sociale, în anul 451 a.Hr. s-a 
adoptat Legea celor XII tabele, prima şi cea mai impor-
tantă lege romană care a fost publicată în forum, pentru 
ca poporul să poată cunoaşte normele juridice în vigoa-
re3. Daniela Florentina Văcăroiu, făcând incursiuni în 
acelaşi domeniu, în articolul Izvoarele dreptului roman 
a completat că redactarea celor XII tabele s-a făcut de o 
comisie formată din 10 bărbaţi, comisie care s-a depla-
sat în Grecia Mare ca să se informeze asupra dreptului 
grec şi să poată face o comparaţie, iar la întoarcere, în 
urma deliberărilor, a elaborat legea care consta în codi-
ficarea unor obiceiuri mai vechi ale romanilor, şi înscri-
ind-o pe zece table de lemn, a expus-o în for. Plebeii, 
nemulţumiţi, s-au revoltat şi au cerut schimbarea com-
ponenţei comisiei şi modificarea legii în interesul lor, 
ceea ce s-a realizat, comisia redactând cele XII tabele 
deja în bronz cu conţinutul legii4.

Ţinând cont că dreptul nu putea să râmână perma-
nent bazat numai pe obiceiuri şi tradiţii, perioadă când 
acesta a cunoscut tendinţa spre un drept scris, aflăm 
tot de la autorii care s-au sacrificat cercetărilor istori-
ceşti. Mai mult ca atât, aflăm despre primele elemente 
ale mecanismelor progresiste pentru acea perioadă de 
garantare a puterii juridice a actelor cu grad superlativ. 
Elena Aramă şi Valentina Coptileţ în articolul Supre-

STUDII  ŞTIINŢIFICE  DE  MATERIE  NAŢIONALĂ  ŞI
 INTERNAŢIONALĂ  ÎN  DOMENIUL  PUTERII  JURIDICE 

A  ACTULUI  NORMATIV-JURIDIC
oleg PoAlElUnGI, 

doctorand (USM)

Recenzent: Boris nEGrU, doctor în drept, profesor universitar (USM)

ocietatea omenească a cunoscut, din cele mai 
vechi timpuri, necesitatea instituirii şi respectă-
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maţia Constituţiei şi unificarea ordinii juridice: seg-
mente ale experienţei franceze, afirmă că tendinţa spre 
un drept scris a cunoscut o puternică afirmare în epoca 
modernă, în capitalism. În perioada pregătirii revoluţi-
ei burgheze, printre principiile proclamate de ideologii 
acestora, figura principiul legalităţii şi al supremaţiei 
legii în cadrul reglementărilor şi actelor normativ-juri-
dice, ca o expresie a dorinţei burgheziei tinere în ascen-
siune. După victoria revoluţiilor burgheze, a fost creat 
un sistem al actelor normativ-juridice, potrivit ierarhiei 
aparatului de stat, făcându-se distincție între lege ca act 
normativ adoptat de organul suprem al puterii (Parla-
ment) şi actele normative subordonate legii. Apar, de 
asemenea, Constituţii ca legi fundamentale editate de 
un organ suprem special constituant. Apar organe de 
stat în competenţa cărora intra determinarea constituţi-
onalităţii actelor legislative5.

Cercetătorii instoriei statului şi dreptului Moldovei 
ne spun că marea operă de formare a dreptului pe me-
leagurile noastre s-a produs odată cu părăsirea Daciei 
de către armatele şi administraţia romană începând cu 
271-274 d.Hr.

Andrei Smochină în articolul Formarea sistemului 
contemporan de drept moldovenesc: etape şi modali-
tăţi de organizare, ne comunică că Istoria Moldovei nu 
poate fi înţeleasă în afara contextului istoriei statului şi 
dreptului românesc. Legea ţării (ius valachium), con-
ceptul de „lege şi dreptate”, de ,,Lege Dumnezeiască”, 
instituţia „oamenilor buni şi bătrâni” dau satisfacţie 
concluziei formulate de Nicolae Bălcescu: „vechiul 
nostru drept cutumiar a ţinut multă vreme locul de 
constituţie politică şi de conduită civilă şi criminală”. 
Într-o serie de proverbe şi maxime cu conţinut juridic, 
se subliniază faptul că „un nume cinstit este o comoară 
nepreţuită”, deoarece „cinstea este mai scumpă decât 
toate” şi „cinstea cântăreşte mai mult decât banul”; 
din această cauză, „nu se cumpără, nici nu se vinde” 
şi „cine şi-a pierdut cinstea, dă-i colac şi lumânare”, 
fiind supuşi unei adevărate morţi civile, „ca un mort 
între ceilalţi oameni”. Aceasta era concepţia juridică a 
maselor şi de aceste „şoapte ale gloatelor” – după ex-
presia lui Dimitrie Cantemir – au ţinut seama şi repre-
zentanţii păturilor conducătoare, ei însişi provenind din 
acest mediu. Trebuie specificat că începuturile consti-
tuţionale la moldoveni, şi nu numai, constau în: actele 
legislative emise de către Domnul Moldovei Constan-
tin Mavrocordat în 1749 (Reformele lui Constantin 
Mavrocordat), Constituţia Cărvunarilor din 1822, Re-
gulamentul organic (Constituţia) din octombrie 1831 
şi 1848 (care prevedeau egalitatea în drepturi, adunare 
reprezentativă etc.), toate acestea aducând Ţara într-un 
cadru juridic modern6. 

La autorul român Cozmin Dariescu în manualul 
Istoria statului şi dreptului românesc pînă la Marea 
unire găsim actele normativ-juridice ale Moldovei ca-
racteristice pentru perioada medievală. Aceleaşi con-

statări personale, cât şi sub auspiciile operelor juriştilor             
M.V. Şimanovski, A.N. Egunov. O.I. Pergament, le 
găşim la profesoara Elena Aramă în manualul Istoria 
dreptului românesc. Tot acest manual a servit la reflec-
tarea actelor normativ-juridice ce au stat la baza regle-
mentărilor sociale în Basarabia aflată în componenţa 
Imperiului Rus, şi apoi în componenţa URSS. 

Profesorul Vasile Florea în Dreptul execuţional pe-
nal oglindeşte unele momente despre situaţia ştiinţe-
lor juridice în perioada când Basarabia este inclusă în 
componenţa URSS. Astfel autorul afirmă că doar după 
moartea lui Stalin, din 1954, a început restabilirea lega-
lităţii şi reforma juridică a tuturor ramurilor de drept7. 

Așadar, lucrările autorilor Elena Aramă, Valenti-
na Coptileţ, Andrei Smochină, Dumitru Mazilu, Emil 
Molcuţ şi Dan Oancea, Dariescu Cozmin, Vasile Florea 
pot servi ca puncte de reper la modelarea unor viziuni 
despre actul normativ-juridic în diferite perioade isto-
rice. 

Având în vedere că istoriceşte s-a confimat necesi-
tatea reglementării relaţiilor sociale prin acte norma-
tiv-juridice, să urmărim care e viziunea actuală asupra 
actului normativ-juridic. Acest moment poate fi argu-
mentat prin aceea că în literatura de specialitate asupra 
noţiunii există mai multe concepţii de genul – a-l numi 
nu ,,act normativ-juridic” dar ,,act juridic-normativ” 
(Dumitru Baltag, Alexei Guţu, Igor Ursan)8, sau în-
tr-o fomă mai simplificată numai ,,act normativ”, sau 
necesitatea includerii în definiţie a anumitor trăsături 
considerându-le esenţiale, altele fiind neînsemnate ca 
neavând influenţă asupra esenţei şi naturii juridice a ac-
tului normativ-juridic. 

În viziunea noastră, conceptul de act normativ-
juridic, în accepţiunea care este propusă astăzi în li-
teratura de specialitate, mai cu seamă a început să 
se cristalizeze în a doua jumătate a sec. XX. Printre 
studiile din acea perioadă, putem numi monogra-
fiile lui A.M. Васильев, Нормативные акты со-
ветского социалистического государства (1955),                                                    
А.Ф. Шебанов, Нормативные акты советского 
государства (1956), П.Г. Мишунин, И.В. Миро-
нов, О юридической природе актов, издаваемых 
высшими исполнительными и распорядительными 
органами государственной власти СССР, союзных 
и автономных республик (1957), А.А. Тилле, Вре-
мя пространство, закон (1965), А.В. Мицкевич, 
Акты высших органов советского государства 
(1967), А.Ф. Шебанов, Форма советского права 
(1968), А.С. Пиголкин, Подготовка проектов нор-
мативных актов (1968), Р.Ф. Васильев, Правовые 
акты органов управления (1970), М.Н. Николае-
ва, Нормативные акты министерств и ведомств 
СССР (1975), П.П. Гуреев, П.И. Седугин, Законо-
дательство и законодательная деятельность в 
СССР (1972), С.Л. Зивс, Источники права (1981),  
Ю.А. Тихомиров, Теория закона (1982) etc. Autorii, 
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prin investigaţiile de ani de zile, au contribuit semnifi-
cativ la conturarea şi afirmarea actului normativ-juridic 
ca mijloc de reglementare a relaţiilor sociale. 

Actualmente, este demonstrat că noţiunea „act nor-
mativ-juridic” este complexă şi pentru evitarea confu-
ziei cu alte denumiri de acte normativ-juridice ale or-
ganelor nestatale, tratarea precisă şi completă a tuturor 
formelor sub care apar normele juridice edictate de or-
ganele statului – lege, decret, hotărâre ş.a., trebuie să fie 
cea de „act normativ-juridic”. 

Acest fapt a fost observat de savantul rus S.S. Alek-
seev, care exprimând accepţiunile sale a indicat că dacă 
actul normativ-juridic va fi denumit „act juridic” sau 
„act normativ”, el prin esenţa sa va reflecta o varietate 
amplă de concepţii care pentru persoana nefiind speci-
alist în domeniu, va trezi un şir de confuzii. Ilustrând 
prin exemplu, autorul a propus accepţiunile noţiunii de 
„act juridic” care poate fi înţeles ca: 

actul juridic, adică acţiune, îndreptată la atingerea 1) 
anumitor consecinţe juridice;

actul juridic ca rezultatul unei acţiuni legitime;2) 
actul juridic ca document juridic3) 9. Accepţiunile 

expuse sunt susţinute şi de autorii autohtoni, precum 
Gheorghe Avornic în manualul Teoria generală a drep-
tului10. 

Noţiunea de „document”, ca „act juridic”, este re-
flectată şi în teoria dreptului penal. Profesorii Sergiu 
Brînza, Xenofon Ulianovschi, Vitalie Stati, Ion Ţur-
canu, Vladimir Grosu interpretează noţiunea de „do-
cument sau act juridic” ca – orice convenţie, contract, 
certificat, scrisoare de afacere ori scrisoare personală, 
alt material expus în scris cu litere, cifre, semne grafice, 
precum şi primit prin fax, poştă electronică ori prin alt 
mijloc de comunicare sau în alt mod ce permite citirea 
informaţiei11. 

Varietăţile noţiunii „act juridic” cu uşurinţă pot 
fi depistate în lucrările ştiinţifice ale autorilor ruşi, 
N.G. Aleksandrov, în monografia Примeнение норм 
советского социалистического права, la A.B. Ven-
gherov, în manualul Теория государства и права, 
în publicaţia ştiinţifică Проблемы теории правовых 
актов de Ia.V. Gaivoronskaia ş.a. 

Elena Aramă în articolul Constituţia Republicii 
Moldova şi noţiunea de act juridic reflectă despre ex-
punerea acestei noţiuni în legea supremă a statului12.

Diversele accepţiuni ale noţiunii de act normativ-ju-
ridic îşi lasă amprente asupra evidenţierii trăsăturilor şi 
calităţilor acestuia. Boris Negru, Nicoale Popa, Costică 
Voicu, A.V. Klimenko şi V.V. Rumânina, în manualele 
de Teorie generală a dreptului, pun la baza definiţiei 
actului normativ-juridic aşa trăsături ca izvor al dreptu-
lui şi aplicarea sa este asigurată prin forţa coercitivă a 
statului13-16. Gr.Fiodorov se limitează la indicarea des-
pre normativitatea actului, adică actul normativ-juridic 
este actul creativ de drept care conţine norme juridice17. 
Definiţie asemănătoare este expusă şi de V.V. Lazare-

va în manualul Oбщая теория права и государства. 
S.A Komarov accetuează că actul normativ-juridic este, 
în primul rând, un document18. 

Pentru deosebirea „trasăturii” actului normativ-
juridic de „calitatea” acestuia, poate fi făcută referire 
la ştiinţele filosofice, de exemplu I.F. Lukianov indi-
că  deosebirea dintre noţiunile „calitate” şi „trăsătură” 
precum că fiecare calitate poate fi utilizată ca trăsătură 
cantitativă a unui sau altui fenomen, însă pe departe 
nu fiecare trăsătură poate alcătui calitatea acestui fe-
nomen19. Completări la concluziile filosofice ale lui 
Lukianov le găsim în manualul lui V.M. Baranov, unde 
se indică că utilizarea termenului „trăsătură” se îndrep-
tăţeşte în cazul când se pune problema despre lămuri-
rea sau definirea unei noţiuni20. Termenul „calitate”, de 
obicei, se întrebuinţează atunci când se vorbeşte despre 
caracteristicile privind realizarea şi funcţionarea actu-
lui normativ-juridic în procesul de interconexiune şi 
interacţiune cu reglementarea juridică.

Caracteristică mai profundă a calităţilor actu-
lui normativ-juridic găsim în monografia autorului                         
A.V. Miţkevici unde în primul capitol autorul s-a referit 
la trăsăturile actului normativ-juridic, în al doilea la ca-
tegoriile actelor normativ-juridice adoptate de organele 
legislative şi executive ale statului, iar în al treilea – la 
calităţile prescrierilor normative ale actelor adoptate 
de aceste organe. Miţkevici susţine că actele normativ-
juridice ale organelor statului pot fi considerate legile, 
decretele, hotărârile şi alte documente întocmite după 
o anumită formă care conţin decizia organului compe-
tent îndreptată la stabilirea, modificarea şi abrogarea 
normelor juridice a căror menire este de a reglementa 
relaţiile sociale în interesele statului. Interes deosebit 
trezeşte faptul că Miţkevici numeşte acte normativ-ju-
ridice şi actele, care nu conţin norme de drept, dar care 
au fost adoptate pentru abrogarea actelor de care statul 
nu mai are nevoie. În lucrare este expusă o varietate 
largă de trăsături care stau la baza delimitării actului 
normativ-juridic de actele individuale (nenormative). 
Una din acestea este distincţia dintre actul normativ-
juridic şi contractul normativ, documente care au cele 
mai multe trăsături comune. În asemenea situaţie, de-
osebirea se vă putea făce avându-se la bază acţiunea 
acestor acte21 poziţie care mai apoi a fost preluată şi de 
D.N. Bahrah22.

Având în vedere afirmaţiile profesorului Dumitru 
Mazilu, precum că atât cutuma, cât şi jurisprudenţa – 
ca izvoare de drept sunt oscilante, lipsindu-le acele ele-
mente de precizie şi stabilitate pe care le poate asigura 
actul normativ23, încercarea de-a dezvălui subiectul iz-
voarelor de drept poate fi efectuată sub aspectul impor-
tanţei actului normativ-juridic pentru sistemul de drept 
Romano-German la reglementarea relaţiilor sociale. 
Aici nu putem trece cu vederea renumita frază expusă 
în manualul său de savantul renumit Cernilovski după 
care „romanii au cucerit lumea de trei ori. Prima oară 
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prin intermediul legiunilor, a doua – prin creştinism şi 
a treia prin drept” 24.

Problematica ce rămâne a fi actuală până în prezent 
în domeniul studiului izvoarelor dreptului este proble-
ma modului de exprimare a normelor juridice. Izvoare-
le de drept şi actul normativ-juridic permanent au fost 
obiect al discuţiei în ştiinţa teoriei statului şi dreptului. 
Asemenea tematici şi modul de exprimare a lor sunt 
expuse în manualele mai multor autori25-32. 

Monografia lui Gheorghe Costachi şi Ion Guceac, 
Fenomenul constituţionalismului în evoluţia Republicii 
Moldova spre statul de drept, este, după cum s-a expri-
mat profesorul universitar V.Ivanov, un viguros şi argu-
mentat demers în problematica statului de drept şi con-
stituţionalismului contemporan. Autorii abordează ca 
subiect al lucrării o problemă complexă şi dificilă, care 
a suscitat până în prezent numeroase discuţii în rândul 
specialiştilor, reuşind cu succes să clarifice lucrurile şi 
să facă lumină într-o problemă atât de complicată, cum 
este evoluţia constituţionalismului în condiţiile edifi-
cării statului de drept în Republica Moldova. Lucrarea 
prezintă interes şi prin modul de abordare a problemei 
izvoarelor formale ale dreptului în procesul de tranziţie 
a Republicii Moldova spre statul de drept25-32.

Eugenia Cojocaru în articolul Izvoarele de drept ci-
vil, aplicarea şi interpretarea lor, accentuează că ches-
tiunea cu privire la noţiunea „izvoare” este discutabilă 
încă începând cu anii 60 ai secolului trecut, fiind pusă 
la ordinea de zi de autorii perioadei sovietice Zivs, Şe-
banov, chestiune care până în prezent rămâne a fi difi-
cilă. În lucrare sunt expuse noţiunile despre izvoarele 
dreptului civil şi izvoarele dreptului în general, noţiuni 
ale autorilor autohtoni şi cei de peste hotare. Tot aici 
găsim noţiunea de legislaţie, se vorbeşte despre ierarhia 
actelor legislaţiei civile, coraportul actelor normativ-
juridice ce reglementează relaţiile civile, e accentuat 
rolul constituţiei în ierarhia actelor normativ-juridice.

O abordare analogică a problemei găsim şi în artico-
lul Actul normativ – izvor de drept propusă de Roxana 
Drumea26. 

A.F. Şebanov dezvăluie problema actului normativ-
juridic, a naturii sale juridice, căile desăvârşirii acestor 
acte pentru întărirea legalităţii şi a ordinii de drept. Lu-
crarea poate fi considerată ca o continuare a lucrului 
început de alţi autori în domeniul elaborării dreptului. 
Cu toate că monografia este depăşită de timp, unele 
concepții ştiinţifice puse în discuţie sunt actuale până 
în prezent. Drept exemplu poate servi problema despre 
conţinutul şi forma dreptului, despre corelaţia noţiuni-
lor – forma şi izvorul dreptului etc. În cap. III al lu-
crării, sunt expuse categoriile de acte normativ-juridice 
care pot fi adoptate de stat, iar în cap. IV, autorul încă 
din acea perioadă prevede unele forme de desăvârşire 
a dreptului, care mai apoi vor fi puse la baza statului 
de drept, cum sunt subiectele despre intensificarea su-
premaţiei legii, respectarea şi intensificarea ierarhiei 

actelor normativ-juridice etc. Aici autorul indică că în 
ierarhia actelor normativ-juridice, actele de o anumită 
categorie îşi ocupă poziţia ierarhică în dependenţă de 
puterea sa juridică, care e determinată de locul şi rolul 
pe care-l are în sistemul organelor statului organul ce 
l-a adoptat. Totodată, autorul indică că respectarea ier-
arhiei este un factor care contribuie direct la întărirea 
legalităţii. Ierarhia cere ca fiecare act al organului ce 
l-a adoptat să corespundă cu actele adoptate de orga-
nele ierarhic superioare. Primele pot fi modificate sau 
abrogate numai de organele ierarhic superioare pentru 
ca relaţiile ce urmează a fi reglementate prin lege într-
adevăr să fie reglementate de lege33.

 M.N. Marcenko argumentează însemnătatea noţiu-
nii de „formă a dreptului”, face deosebirea dintre forma 
juridică şi forma de drept. Interes prezintă afirmaţiile 
lui D.A. Kerimov, expuse în lucrarea lui Marcenko 
conform cărora forma dreptului are o importanţă de-
osebită atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, 
deoarece de calităţile sale depind mai mulţi factori vi-
tali – obligativitatea, normativitatea şi gradul puterii ju-
ridice a actelor normativ-juridice34. Autorul analizează 
noţiunea de „izvor al dreptului” din mai multe puncte 
de vedere ca cel material, social, natural, filosofic, for-
mal-juridic, vorbeşte despre corelaţia noţiunii de izvor 
de drept şi formă a dreptului. 

Este actuală concepţia conform căreia actele norma-
tiv-juridice, în dependenţă de puterea lor juridică, de or-
ganul care le-a adoptat, de modul cum au fost adoptate, 
se clasifică în două grupe mari: legi şi acte subordonate 
legii. În sistemul actelor normative, legea ocupă locul 
central27. Legea este o varietate a actelor normativ-juri-
dice şi, respectiv, deţine toate caracteristicile acestuia35. 
Celelalte acte normative, elaborate de către alte organe 
ale autorităţii publice, în conformitate cu competenţele 
normative conferite de Constituţie, trebuie să se sub-
ordoneze legilor fiind elaborate în scopul executării 
lor. Legile sunt adoptate de organele legislative (repre-
zentative), iar cele subordonate legii de toate celelalte 
organe şi persoane cu funcţii de răspundere împuterni-
cite. În cele mai dese cazuri, actele normativ-juridice 
subordonate legii sunt adoptate de organele executive 
ale statului. În statele cu sistemul de drept Romano-
German (continental) din care face parte şi Republica 
Moldova, autorităţile judecătoreşti nu au dreptul de a 
adopta acte normativ-juridice. Ele sunt în drept numai 
să aplice sau să interpreteze modul de aplicare a norme-
lor juridice existente. Legea este actul normativ-juridic 
care posedă puterea juridică supremă şi se adoptă de 
organele legislative (reprezentative) ale puterii de stat 
în ordinea special stabilită. Această formă este utilizată 
pentru reglementarea celor mai importante relaţii soci-
ale din viaţa socială.

Problema care la moment se propune a fi discuta-
tă în Federaţia Rusă este atribuirea unor categorii de 
acte normativ-juridice la sistemul legislaţiei în vi-
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goare. Asemenea abordare este făcută de profesorul                         
S.V. Boşno şi D.V. Zabelina, şi este consecinţa fap-
tului că în Federaţia Rusă „Statutul”, ca act normativ-
juridic, este considerat o varietate a legilor federative. 
După cum s-a exprimat autorul, în acest caz, legiui-
torul a demonstrat lucrul creativ la soluţionarea unor 
sarcini tipice35.

În Republica Moldova, relaţiile apărute în do-
meniul transportului feroviar sunt reglementate prin 
„Codul transportului feroviar”, care este un act nor-
mativ-juridic – o varietate de lege organică care în 
coraport cu restul actelor normativ-juridice în ierarhia 
actelor legislaţiei în vigoare se plasează inferior de le-
gile constituţionale. Actele normativ-juridice expuse 
în formă de „Statut” sunt atribuite la categoria de acte 
normativ-juridice subordonate legii din acele conside-
rente că adoptarea şi aprobarea acestora se face de re-
gulă de Guvern. Drept exemplu poate servi „Statutul 
transporturilor militare pe cale ferată”.

Secvenţe despre „acţiunea actului normativ-juri-
dic” găsim la aşa autori ca V.V. Lazarev şi S.V. Li-
peni, Adam Popescu, Horea Oprean, R.T. Muhaiev,              
S. Komarova, P. Nedbailo.

Acţiunea actului normativ-juridic este o noţiune 
care la fel se utilizează neuniform. Astfel Adam Po-
pescu, în Teoria dreptului, abordând problema, în loc 
de noţiunea „acţiunea actului normativ-juridic”, vor-
beşte despre „aplicarea legii”36. Horea Oprean vorbeş-
te despre „efectele normelor juridice”37, autorul rus 
Muhaiev, foloseşte termenul „limitele acţiunii actului 
normativ”38 sau „dimensiunile acţiunii actului norma-
tiv”9. Cu toate acestea, sensul problemelor studiate 
pentru toate cazurile rămâne timpul, spaţiul, teritoriul 
şi cercul de persoane în privinţa cărora acel ori alt act 
normativ-juridic acţionează.

Susţinem opinia S.A. Komarova după care utili-
zarea noţiunii „acţiunea actului normativ-juridic” este 
mai corectă din acel punct de vedere că termenul „apli-
care” reflectă numai una din formele realizării dreptu-
lui, pe când noţiunea de „acţiune” le cuprinde pe toate 
– respectarea, executarea şi utilizarea (aplicarea)39. 
Totodată, noţiunea de „acţiune”, cum s-a menţionat, 
include şi toate stadiile procesului de reglementare ju-
ridică. Prin utilizarea termenului „efect” presupunem 
că autorul a avut în vedere rezultatul acţiunii actului 
normativ-juridic. 

Unul din aspectele puterii juridice ale actului nor-
mativ-juridic este capacitatea actului de a acţiona şi a 
crea consecinţe juridice. Aceasta nu se poate întâm-
pla, dacă actul nu acţionează. Mai mult ca atât, după 
cum afirmă savantul rus P.Nedbailo, din punctul de 
vedere al realizării actelor normativ-juridice, trebuie 
să menţionăm că acţiunea actului normativ-juridic 
este o condiţie necesară ca normele sale să poată fi 
aplicate, fiindcă normele care nu acţionează – nu se 
aplică. Totodată, trebuie să deosebim acţiunea actu-

lui normativ-juridic de realizarea acestuia. Acţiunea 
normelor actului normativ-juridic cuprinde diverse 
sfere ale vieţii cotidiene şi poate să nu coincidă cu 
aplicarea acesteia atât în timp cât şi în spaţiu. La fel, 
normele actului normativ-juridic pot formal să acţio-
neze, dar de fapt să nu se aplice în virtutea inutilităţii 
sale, creând situaţia când vorbim că legea într-adevăr  
şi-a pierdut puterea juridică. Mai trebuie să deosebim, 
când normele actului normativ-juridic acţionează di-
rect şi când acţionează indirect, adică – în combinaţie 
cu alte norme. De exemplu, majoritatea normelor din 
Partea generală a Codului penal se aplică în combina-
ţie cu normele Părţii speciale40.

Astfel actul normativ-juridic îşi poate reflecta 
energia sa asupra participanţilor la rapoartele socia-
le cu condiţia că el este liber să acţioneze. Luând în 
consideraţie varietatea actelor normativ-juridice din 
ierarhia legislaţiei, volumul puterii juridice cu care 
acestea sunt învestite, putem afirma că în stat toate 
actele normativ-juridice în vigoare sunt diferite. Di-
versitatea acestora, în mare măsură, se mai datorează 
conţinutului său juridic, care stabileşte obiectul regle-
mentării, spaţiul asupra căruia se răsfrânge şi timpul 
în limitele căruia aceasta se va întâmpla. 

Problema acţiunii actului normativ-juridic nu se 
termină aici. Trebuie să deosebim unele momente 
care, în viziunea noastră, sunt „cheie” la înţelegerea 
noţiunii de putere juridică a actului normativ-juridic. 
Momentele despre care vorbim au fost preluate de la 
Adam Popescu, Ion Craiovan, S.S. Alekseev, studii-
le cărora având tangenţe cu tematica „temporalitatea 
actelor normativ-juridice”, şi-au expus opinia sub un-
ghiuri diferite, care fiind asociate ajustează problema 
puterii juridice.

Adam Popescu, în Teoria dreptului indică – actul 
normativ juridic, nu în toate cazurile, poate crea con-
secinţe juridice, cu toate că este finalizat şi este dat 
publicării. O asemenea constatare a fost expusă şi de 
savantul rus S.S. Alekseev. În unele cazuri, afirmă au-
torii, când statul preconizează implementarea noilor 
reglementări în formă de acte normativ-juridice cu un 
conţinut voluminos şi novator, acestea se aduc la cu-
noştinţa tuturora prin intermediul Monitorului Oficial, 
fără a le învesti cu capacitatea de-a produce conse-
cinţe juridice. În asemenea circumstanţe, capacitatea 
producerii consecinţelor juridice este condiţionată de 
momentul punerii în acţiune a actului normativ, sau 
punerea în aplicare a legii36. Deci avem situaţia în care 
actul normativ fiind în vigoare poate să nu acţioneze. 
Cu alte cuvinte, dacă actul normativ nu este în vigoa-
re, întrebarea despre acţiunea acestuia este lipsită de 
sens. Ca o confirmare a acestui fapt servesc şi argu-
mentele dlui Craiovan, care explică „existenţa actului 
normativ-juridic nu coincide cu durata acţiunii, sau în 
limbaj juridic cu faptul de-a fi în vigoare, adică de a 
avea eficienţă juridică”41. Situaţie când actul normativ 
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este în vigoare şi nu acţionează avem şi atunci când 
acesta a căzut în desuetudine fiind păşit de evenimen-
te, de schimbările social-politice, economice, cultu-
rale din stat. În asemenea caz, se va afirma că actul 
normativ este în vigoare, însă nu acţionează. 

(Va urma)
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SUMMArY
This article reflected how it is possible to make minor, never to become criminal, simultaneous argue 

which important part of having an education.

caracter educativ; măsurile de constrângere cu carac-
ter medical, expulzarea şi confiscarea specială. Din 
totalitatea acestor măsuri, măsura de constrângere cu 
caracter educativ este tratată individual şi scoasă din 
acest context de către alţi legiuitori. Ideile conceptua-
le referitor la măsuri diferă de la un stat la altul şi nu 
se afirmă că sunt similare nici în Franţa, nici în China, 
precum și în alte state. Diversitatea raporturilor juri-
dice de conflict, apărute între minor şi societate, soli-
cită în calitate de rebut al infracţiunii comise aplicarea 
unei metode în calitate de: măsură de siguranţă sau 
pedeapsă penală. Dacă pedeapsa penală ne oferă tri-
miteri la cele mai îndepărtate perioade istorice, atunci 
măsurile de siguranţă sunt cunoscute în dreptul pe-
nal, începând cu sec.XX. Implementarea mijloacelor 
ce puteau fi aplicate după executarea pedepsei, sau în 
lipsa unei pedepse, aveau obiectivul de a spori efici-
enţa luptei cu criminalitatea care la acel moment, doar 
prin aplicarea pedepsei penale, nu-şi atingeau scopul 
propus. Anume acest secol a pus baza şi a denumit 
mijloacele existente ca măsuri de siguranţă.

 O primă definire a măsurilor de siguranţă îi apar-
ţine profesorului Enrico Ferri, care le defineşte ca: 
„dispoziţii cu caracter juridic represiv, ordonate de 
organele judiciare contra delicvenţilor, din cauza in-
fracţiunii comise şi în interesul apărării sociale”1. La 
rândul său, Emanuele Carnevale considera aceste 
măsuri ca „un mijloc de apărare nonpenal, urmare a 
unui delict comis sau a unui fapt care are caracterele 
anterioare ale delictului şi pentru care se ţine seama 
de o subiectivitate şi de un caracter periculos, carac-
teristice agentului, datorită cărora pedeapsa nu poate 
fi aplicată sau este neîndestulătoare”2. O altă poziţie 
la acest subiect o aveau penaliştii italieni A.Rocco şi 
V.Manzini care defineau măsurile de siguranţă ca mă-
suri administrative, poliţieneşti, jurisdicţional garan-
tate, „forme ale reacţiei sociale constând în privarea 

MĂSURILE  DE  CONSTRâNGERE  CU  CARACTER  
EDUCATIV ÎN  CONTEXTUL  MĂSURILOR  

DE  SIGURANŢĂ
Ala oPAlCo, 

doctorand (USM)
Recenzent: Mariana GrAMA, doctor în drept (USM)

n contextul măsurilor de siguranţă, legiuitorul 
autohton include: măsurile de constrângere cu 

de libertate sau purtând asupra patrimoniului luate în 
virtutea legii şi care sunt sancţiuni prevăzute de legea 
penală”3. Noţiunea măsurilor de siguranţă este tratată 
de către legiuitorul dreptului penal contemporan ro-
mân ca „sancţiuni de drept penal cu caracter preventiv 
care au ca scop înlăturarea unor stări de pericol gene-
ratoare de fapte prevăzute de legea penală”4. 

 Spre deosebire de legiuitorul român care posedă 
o triadă de metode aplicate în contextul unei infrac-
ţiuni, cum ar fi: pedeapsa, măsurile de siguranţă şi 
măsurile educative. Legiuitorul moldav la acest ca-
pitol îşi menţine poziţia dualistă, comasând măsuri-
le de constângere cu caracter educativ împreună cu 
măsurile de siguranţă şi aplică pedeapsa. Obiectivele 
acestor măsuri sunt evitarea unui pericol şi preîntâm-
pinarea comiterii infracţiunii, ele fiind aplicate direct 
proporţional doar infractorului, fără a pune accentul 
pe gravitatea infracţiunii. Funcţiile şi natura măsurilor 
sunt distincte de cele ale pedepsei penale, concomi-
tent deosebindu-se de funcţiile lor între ele. Nu putem 
pune semnul egalităţii între toate măsurile de siguran-
ţă, excepţia fiind măsura de constrângere cu caracter 
educativ posedând natura şi funcţiile sale individuale. 
Posibil, din aceste considerente, nu numai legiuitorul 
român consacră măsurilor educative un statut indivi-
dual. Ca şi pedeapsa penală, măsurile sunt aplicate 
doar la decizia instanţei de judecată. În acelaşi timp, 
deosebirile de pedeapsă sunt: termenele nedetermina-
te şi posibilitatea revocării măsurii aplicate în cazul 
nerespectării unor prevederi stabilite anterior. Fiind 
numeric mai laconice, măsurile respective nu acoperă 
diversitatea situaţiilor existente în societate. Izvoarele 
legislative ale altor state continuă numărul măsurilor 
de siguranţă, cum ar fi: privarea de licenţă sau de per-
misul de portarmă în Spania, interdicţia de a reveni 
în locuinţa familiei pe un termen anumit şi altele5, iar 
legiuitorul român consideră în calitate de măsură de 
siguranţă: interzicerea unei funcţii sau profesii, inter-
zicerea de a se afla în anumite localităţi, expulzarea, 
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confiscarea specială, măsura de siguranţă cu carac-
ter medical. 

 În lista izvoarelor legislative moldave, ce regle-
mentează aplicarea măsurilor de constrângere cu 
caracter medical, figurează: Codul penal al Repu-
blicii Moldova; Legea RM privind asistenţa psihi-
atrică nr.1402-XIII din 16.12.19976; Regulamentul 
instituţiei narcologice al Ministerului Sănătăţii al 
RM, adoptat prin Hotărârea Guvernului RM nr.1433 
din 7.11.20027; Legea privind controlul şi preveni-
rea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit 
de droguri şi alte substanţe psihotrope nr.713-XV 
din 06.12.20018. Aplicarea acestor prevederi este 
limitată la un anumit contingent de persoane care 
au comis fapta infracţională. În categoria respectivă 
sunt incluşi alienaţii mental, alcoolicii şi narcoma-
nii. Prin esenţa sa, această formă de constângere pre-
vede impunerea forţată a contingentului enumerat 
la administrarea unui tratament medical. Pornind de 
la modul de supraveghere aplicat alienaţilor mental, 
deducem două modalităţi de constrângere cu carac-
ter medical: supraveghere obişnuită şi supraveghere 
riguroasă, ambele fiind aplicate în incinta unei insti-
tuţii psihiatrice. În cazul devierilor psihice provocate 
de alcool sau de alte substanţe, infractorul este supus 
unui tratament de către instanţa de judecată. Această 
măsură poate fi aplicată facultativ la pedeapsa pena-
lă, indiferent este sau nu privativă de libertate, dacă 
persoana suferă de alcoolism ca boală, dar nu şi ca 
fapt de stare de ebrietate la momentul comiterii in-
fracţiunii. Dacă persoana-infractor, în urma alcoolis-
mului sau a narcomaniei este declarată drept limitată 
în capacitatea de exerciţiu şi este condamnată la o 
pedeapsă neprivativă de libertate, atunci asupra ei 
se instituie un control riguros sub formă de curatelă. 
Legiuitorul român alege calea judiciară pentru a im-
pune la intervenţii medicale persoana ce se află în-
tr-o stare psihofizică neadecvată provocată de boală, 
având drept scop final realizarea măsurii de siguranţă 
şi oferă de către autorul român Sima noţiunea obli-
gării la tratament medical ca „măsură de siguranţă 
cu caracter medical care constă în obligarea făptui-
torului care, din cauza bolii ori a intoxicării cronice 
prin alcool, stupefiante sau alte substanţe asemănă-
toare, prezintă mare pericol pentru societate, de a se 
prezenta în mod regulat la tratament medical până la 
însănătoşire”9.

 O altă măsură de siguranţă, prevăzută de CP RM, 
este expulzarea, care urmăreşte scopul de a sancţio-
na doar infractorii apatrizi şi cetăţenii străini. Numai 
întrunirea a mai multor exigenţe permite aplicarea ex-
pulzării cu respectarea concomitentă a vieţii private. 

Una din aceste exigenţe fiind comiterea unei infrac-
ţiuni, care ar fi urmată de pericolul aflării în continu-
are pe teritoriiul ţării şi evitarea unui tratament sau a 
unei pedepse inumane în statul în care urmează a fi 
expulzat. Expulzarea ca măsură de siguranţă poate fi 
aplicată şi după aplicarea pedepsei cu închisoarea sau 
a arestului. 

 O metodă nu mai puţin importantă decât cele an-
terioare este confiscarea specială ce nu pune accentul 
pe persoana fizică ca subiect al unui raport juridic pe-
nal, ci posedă un caracter patrimonial. Spre deosebire 
de metodele anterioare, această metodă nu înaintează 
cerinţe faţă de vârstă, nu conţine restricţii în timp, nu 
determină un anumit contingent de subiecţi, nu soli-
cită comiterea prealabilă a infracţinii şi nu necesită 
stabilirea unei pedepse penale. Bunurile materiale ce 
pot fi supuse confiscării speciale sunt bunurile stipu-
late de legea penală. În legislaţia rusească, confiscarea 
a fost prevăzută în legiuirile dreptului penal al RSFSR 
din 1919, fiind aplicată frecvent pentru speculă, jaf, 
cumpărarea lucrurilor furate – „morodiorstvo” şi alte 
infracţiuni cu caracter patrimonial10.

 O „pedeapsă inteligentă” ce poate fi aplicată in-
fractorului minor este măsura de constrângere cu ca-
racter educativ. Statutul deosebit al măsurilor se dato-
rează evenimentelor istorice, suportând modificări de 
la o perioadă istorică la alta: anii 1812-1917 când pe 
teritoriul ţării noastre se aplicau legiuirile imperiului 
rus, apoi din 1917 până 1940 se aplicau legiurile ro-
mâne, începând cu 1940 se aplicau izvoarele legisla-
tive ale URSS până la declararea Republicii Moldova 
ca stat independent.

 Prima exigenţă care solicită aplicarea unei măsuri 
de constrângere cu caracter educativ este comiterea 
unei infracţiuni. Starea biologică, psihologică şi fizi-
ologică a minorului îl face pe legiuitor să aplice con-
form principiului umanismului, prevederi derogative 
de la normele prescrise unui major. Spre deosebire 
de alte măsuri de siguranţă, doar constrângerea cu 
caracter educativ are la baza sa criteriul vârstei şi se 
aplică în exclusivitate faţă de persoanele cu vârsta 
cuprinsă înte 14-18 ani, considerate de legea penală 
ca fiind minori. Deci, la comiterea aceleiaşi infracţi-
uni, de către aceeaşi persoană, însă deja la vârsta de 
19 ani, legiuitorul va aplica o pedeapsă penală. De 
o particularitate specifică, care îi aparţine pedepsei 
penale, este lipsită măsura de constrângere cu carac-
ter educativ – ea nu cade sub jurisdicţia graţierii şi 
amnistiei prevăzute în art.107 pct. 2), art.108 pct.4) 
al Codului penal RM11. Partea cea bună a măsurilor 
de constrângere cu caracter educativ este faptul că 
aplicarea lor nu este interpretată ca antecedent penal. 



Nr. 3, 2012REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

44

Natură juridică diferită a măsurilor de pedeapsă nu 
neagă faptul că în cazul eschivării de la executarea 
lor, legiuitorul poate aplica pedeapsa. La momentul 
actual, CP RM îşi păstrează solidaritatea cu CP român 
din anul 1936 şi include măsurile de constrângere cu 
caracter educativ în sistemul măsurilor de siguranţă, 
ceea ce nu se confirmă la legiuitorul român, care, în-
cepând cu anul 1968, conferă măsurilor educative un 
statut individual. Actualmente, metodele educative 
româneşti sunt caracterizate printr-un statut indivi-
dual şi sunt completate concomitent cu obligaţii. În 
calitate de măsuri educative, pot fi aplicate:

Mustrarea.1. 
Libertatea supravegheată.2. 
Internarea minorului într-un centru de reedu-3. 

care.
Internarea într-un institut medical educativ4. .

 Concomitent cu măsura educativă, ca obligaţie fa-
cultativă, legiuitorul român poate aplica: interzicerea 
de a nu frecventa anumite locuri stabilite, intrarea în 
legătură cu anumite persoane, o perioadă stabilită de 
instanţă să presteze o activitate nedeterminată într-o 
acţiune de interes public12. 

 CP autohton al RM, în art.104, include următoare-
le măsuri de constrângere cu caracter educativ:

 1. Avertismentul.
 2. Încredinţarea minorului pentru supraveghere 

părinţilor, persoanelor care le înlocuiesc sau organe-
lor specializate de stat.

 3. Obligarea minorului să repare daunele cauzate, 
luând în considerare starea materială a minorului.

4. Obligarea minorului de a urma un curs de trata-
ment medical de reabilitare psihologică.

5. Internarea minorului, de către instanţa de ju-
decată, într-o instituţie specială de învăţământ şi de 
reeducare sau într-o instituţie curativă de reeducare.

 Evident, toate aceste măsuri de constrângere cu 
caracter educativ nu satisfac totalmente cerinţele şi 
necesităţile educaţionale ale infractorului minor, po-
sibil anume din aceste considerente, în urma evalu-
ării reformelor privind justiţia juvenilă pentru copiii 
din Republica Moldova – 2011, printre numeroasele 
concluzii şi recomandări referitor la mediere şi pro-
baţiuni s-au nominalizat şi măsurile de constângere 
cu caracter educativ în calitate de subiect ce solicită 
o revizuire a cadrului normativ. La aplicarea acestor 
măsuri, legiuitorul autohton este ghidat de Declaraţia 
Universală a Drepturilor Copiilor; Instrucţiunile de 
prevenire a delicvenţei juvenile ale Naţiunilor Unite 
(Regulile de la Riyadh); Regulile minime de adminis-
trare a justiţiei juvenile ale Naţiunilor Unite (Regulile 
de la Beijing) şi alte documente ale Consiliului Eu-

ropei. Iar în contextul celor cinci tipuri de infracţiuni 
prevăzute de Codul penal RM:

infracţiuni uşoare;ℵ	
infracţiuni mai puţin grave;ℵ	
infracţiuni grave; ℵ	
infracţiuni deosebit de grave;ℵ	
infracţiuni excepţional de grave;ℵ	

legiuitorul intervine cu aplicarea constrăngerii doar 
în cazul comiterii celor uşoare sau mai puţin grave, 
solicitând întrunirea exigenţelor faţă de vârstă şi să-
vârşirea infracţiunii ,,pentru prima oară”. În norma 
penală, pct.2) se precizează: ,,Enumerarea de la ali-
niatul 1 are caracter exhaustiv”. Sensul cuvântului 
„exhaustiv” presupune tratarea completă a unei teme. 
Deci, măsurile se aplică strict punctelor enumerate în 
articol fără diminuări, exagerări sau elemente faculta-
tive, ceea ce nu poate fi în cazul când enumerările nu 
posedă caracter exhaustiv. Un rol primordial la mo-
mentul aplicării îl are precizarea în norma autohtonă: 
„Internarea minorului de către instanţa de judecată 
într-o instituţie specială de învăţământ şi de reeduca-
re”. Evitarea specificării (care anterior lipsea), cine 
este competent pentru a stabili necesitatea internării, 
ar provoca consecinţe nefavorabile atât pentru minor, 
cât şi pentru părinţi sau tutori. Însăşi denumirea măsu-
rii de constrângere „cu caracter educativ” presupune 
şi solicită ca norma să emane din caracterul educativ. 
Perioadele istorice, în comun acord cu datele statisti-
ce, ne arată că corectarea infractorilor nu poate avea 
succes prin aplicarea unei pedepse, ci, dimpotrivă, 
provoacă la minori rezultate contradictorii. Anume 
din aceste considerente, un rezultat eficient se poate 
obţine prin aplicarea diverselor metode de constrân-
gere cu aspect educativ care au o prioritate, în compa-
raţie cu pedeapsa penală. Având în faţa legiuitorului 
minorul-infractor, pedeapsa aplicată nu poate fi unila-
terală ca scop, dar trebuie să emane din aspectul social 
şi personal al minorului şi, în acelaşi timp, să reflecte 
conform faptei comise o îmbunătăţire, o intimidare, un 
rebut. La aplicarea măsurilor de acest gen, se va ţine 
cont de apartenenţa minorului infractor la unul din po-
sibilele grupări: minorul poate fi infractor ocazional, 
sau minorul infractor de natură sau de categorie mai 
dificilă, cum ar fi minorul cu deficienţe psihice. 

 Prima măsură stabilită de izvorul legislativ actu-
al în art.104 este avertismentul, o noţiune mai mult 
caracteristică dreptului muncii şi constă în elevarea 
minorului referitor la consecinţele faptei comise şi 
prevenirea unor noi fapte de acest gen de către jude-
cător. Preponderent, concepţia avertizării trebuie să 
fie realizată in incinta instituţiei unde îşi desfăşoară 
minorul studiile de cultură generală sau preuniversita-
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ră, în cadrul unor anumite obiecte, până la comiterea 
infracţiunii. O cultură juridică care era acumulată de 
minori în cadrul elevării, prin intermediul obiectului 
„Noi şi legea”, a fost exclusă din contextul educaţio-
nal, neţinând seama de datele statistice, de factorii in-
terni şi externi care contribuie la comiterea infracţiu-
nii de către minor. Aspectele legislative sunt necesare 
unui minor pentru o competenţă juridică, fără a figura 
superficial în cadrul unor obiecte ce promovează mai 
mult drepturile copilului şi deprinderile de viaţă cu un 
conţinut restrâns în timp, sens şi scop. Accentul solici-
tat fiind pus pe obligaţii şi respectarea legii penale, în 
cazul comiterii unei infracţiuni, ar îndepărta minorul 
de ocazia de a se afla pe banca acuzaţilor şi nu i-ar 
oferi rolul de profesor judecătorului. Lacunele nu per-
sistă în Codul penal, ele sunt promovate de sistemul 
educaţional şi contribuie la apariţia lor. 

 În Codul penal al Republicii Sovietice Socialiste 
Moldoveneşti din 1962, erau incluse următoarele mă-
suri de constrângere cu caracter educativ: 

1. Obligaţia de a cere scuze de la partea vătămată 
în mod public sau sub altă formă stabilită de judecată.

 2. Mustrare sau mustrare severă.
3. Avertisment.
4. Obligarea minorului care a atins vârsta de 15 

ani de a compensa dauna cauzată, dacă minorul are 
un câştig propriu şi dacă dauna nu depăşeşte suma 
de 20 de ruble, sau obligarea să repare prin munca 
proprie dauna materială cauzată, dacă aceasta nu 
depăşeşte suma de 20 de ruble, în cazul când dauna 
cauzată depăşeşte suma de 20 de ruble, compensarea 
ei se face pe calea unei acţiuni civile.

5. Încredinţarea minorului părinţilor sau persoa-
nelor, care le ţin locul, pentru supraveghere severă.

6. Încredinţarea minorului pentru supraveghere 
unui colectiv al oamenilor muncii, unei organizaţii 
obşteşti cu consimţământul acestora sau unor cetă-
ţeni la cererea lor.

7. Internarea într-o instituţie specială medico-edu-
cativă sau educativă pentru copii şi adolescenţi.

8. Internarea minorului într-o colonie de educare 
pentru minori.

Durata, ordinea şi condiţiile întreţinerii minorilor 
în coloniile de educare şi în instituţiile speciale medi-
co-educative se stabilesc de Regulamentul Comisiilor 
pentru minori13.

 După cum observăm, numărul de măsuri a fost im-
punător, însă nu este clară poziţia care a contribuit la 
reducerea acestui număr, dacă fenomenul infracţional 
continuă să persiste în rândul minorilor. Într-un scurt 
timp, prin Ucazul Prezidiumului Sovietului Suprem al 
RSSM din 7 aprilie 1977 (Veştile RSSM, 1977, nr.4, 

art. 27) se exclude măsura de Internare a minorului 
într-o colonie de educare pentru minori, şi  prin Codul 
penal al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, 
cu modificările şi completările introduse pe data de  
1 ianuarie 198314 regăsim un număr redus al măsurilor 
aplicate faţă de minori de la opt la şapte şi mărirea 
sumei de la 20 la 50 de ruble. În acelaşi timp, locul 
măsurilor de constrângere cu caracter educativ rămâ-
nea a fi păstrat împreună cu măsurile de constrângere 
cu caracter medical în „Titlul al cincilea” din cod.

 Avertismentul, care la momentul actual se mai 
păstrează în CP RM, era precedat de două măsuri ex-
trem de eficiente, însă rămâne a fi neclar, în ce constă 
metoda de mustrare severă, dacă mustrarea prevede 
explicarea minorului despre pericolul social al infrac-
ţiunii comise şi solicitarea unui comportament de în-
dreptare, care, în caz de comitere repetată, va fi deja 
pedepsit mai aspru. Obligarea de a-şi cere scuze şi 
mustrarea sau aşa-numita dojenire ca măsuri de con-
strângere cu caracter educativ, cert constituie un seg-
ment din procedura de etică şi nemijlocit din educarea 
minorului prin intermediul legii penale. Incontestabil 
rămâne a fi faptul că prin intervenţia moral-educativă 
aplicată minorului, se obţine un efect mult mai efici-
ent, în comparaţie cu privaţiunea de libertate. Efec-
tul educativ ar obţine o coloristică evident educativă 
în cazul reactualizării şi aplicării acestor trei măsuri 
facultativ, însă în mod obligatoriu la alte măsuri, iar 
mustrarea şi avertismentul pot fi „cedate” şi aplicate 
în contextul altor ramuri de drept public sau privat.

 Cea de a doua măsură stabilită de actualul cod 
autohton este încredinţarea minorului pentru supra-
veghere părinţilor, persoanelor care le înlocuiesc sau 
organelor specializate de stat. Esenţa acestei măsuri 
presupune impunerea părinţilor, a tutorilor, curatori-
lor, a rudelor apropiate sau a organelor de tutelă şi cu-
ratelă la efectuarea controlului comportamental al mi-
norului şi se regăseşte în legislaţia franceză. O trecere 
în revistă a dreptului penal contemporan cu genericul 
„măsuri educative” ne permite să regăsim această mă-
sură la legiuitorul francez, nu în Codul penal şi nici în 
cel de procedură penală, ci într-o Ordonanţă. În acest 
context de idei, „judecătorul este împuternicit de apli-
carea următoarelor măsuri:

 1. Încredinţarea minorului unei persoane particu-
lare, însărcinată cu educarea sa (părinţi, tutore, mem-
bru al familiei, persoană de încredere).

 2. Plasarea într-o instituţie abilitată, fie că este 
publică sau privată, de educare şi de formare profe-
sională.

 3. Plasarea într-o instituţie medicală sau medico-
pedagogică, abilitată de lege.
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 4. Încredinţarea minorului Asistenţei pentru co-
pii.

 5. Plasarea minorului într-un internat potrivit.
 6. Îcredinţarea minorului unei instituţii publice de 

educare colectivă.
 7. Libertatea supravegheată (poate fi aplicată în 

toate situaţiile, când se aplică minorului o pedeapsă 
sau o măsură educativă)”15. 

În Franţa cel mai des judecătorul stabileşte şi aplică 
măsura nu după natura sau gravitatea infracţiunii, dar 
în raport cu rezultatul obţinut în reeducare. La legiui-
torul francez se observă lipsa sancţiunilor cu caracter 
economic şi lipsa celor cu caracter moral, accentul 
fiind pus pe diverse instituţii specializate, cu excep-
ţia încredinţarii minorului unei persoane particulare, 
însărcinată cu educarea sa.

 Pe locul al treilea în CP moldav e plasată obli-
garea minorului să repare daunele cauzate, luând în 
considerare starea materială a minorului. La aplica-
rea acestei măsuri cu caracter economic, se va ţine 
cont de angajarea în câmpul muncii sau de venitul 
propriu al făptaşului. Logic este că situaţia materială 
a unui minor poate fi redusă din motivul lipsei unui 
venit care este dictat de criza economică, deficitul de 
locuri de muncă, salariile neatractive, programul în-
cărcat de studii şi multe alte motive. Prejudiciul care 
poate fi reparat prin propria forţă diferă de prejudiciul 
care necesită recuperări financiare, anume din aceste 
considerente o mică completare la acest punct poate 
fi o oportunitate în luarea deciziei, „obligarea mino-
rului să repare daunele cauzate, luând în considerare 
starea materială a minorului şi a părinţilor care pot fi 
atraşi la repararea daunelor, indiferent de locul află-
rii”. Autorul Ignatov ne permite să cunoaştem detalii 
istorice la acest subiect care erau aplicate în RSFSR, 
„...conform Regulamentului comisiilor pentru minori 
faţă de părinţii minorilor pot fi aplicate diverse pedep-
se, cum ar fi: dojenirea obştească, amendă în mărime 
de 30 ruble, obligarea de a restitui paguba care nu de-
păşeşte 20 ruble”16. 

 Minorul ca membru al societăţii poate fi definit 
ca o persoană fizică care până la o anumită vârstă 
este monitorizată şi material, şi intelectual, şi social 
de familie sau de alte persoane fizice sau juridice. Din 
aceste considerente, la aplicarea unei măsuri faţă de 
minor, indiferent de genul pedepsei, nu putem pedep-
si doar minorul odată ce îl considerăm indivizibil de 
familia care, la rândul său, ar fi putut preveni acest 
comportament. 

 Obligarea minorului de a urma un curs de tra-
tament medical de reabilitare psihologică este o altă 
metodă prescrisă de Codul penal al Republicii Mol-

dova. Prin esenţa sa, toate măsurile educative până la 
final urmăresc scopul de remodelare socială şi morală 
a minorului infractor, întrunind concomitent două as-
pecte:

– sancţiunea care se aplică;
– suportul pentru educare sau reeducare.
În grupul de minori, faţă de care poate fi aplicată 

măsura respectivă, sunt încadraţi cei cu devieri sau 
traume psihice şi fizice, în acelaşi timp nu se interzice 
menţinerea libertăţii minorului. Măsura înglobează nu 
doar elemente educaţionale, ci şi cele sociale şi medi-
cale, din simplul motiv că fapta nu a fost provocată 
doar de concepţiile şi obiceiurile pe care le posedă ca 
minor infractorul.

 Internarea minorului, de către instanţa de jude-
cată, într-o instituţie specială de învăţământ şi de 
reeducare sau într-o instituţie curativă de reeduca-
re, este ultima posibilă măsură de constrângere cu 
caracter educativ aplicată faţă de minor pe teritoriul 
Republicii Moldova şi afectează libertatea minorului. 
La aplicarea acestei măsuri, se vor lua în considera-
ţie prevederile art.93 pct.1), 2), „Libertatea suprave-
gheată”. Spre deosebire de măsura precedentă, aceas-
tă măsură pune restricţii pe libertate şi este aplicată 
în incinta unor instituţii cu o anumită destinaţie. Co-
miterea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave 
îl face pe legiuitor să aplice faţă de minor măsura de 
constrângere cu caracter educativ care se manifestă 
prin internarea într-o instituţie specială până la majo-
rat, iar pentru a evita întreruperea studiilor de cultură 
generală sau de meserii, aflarea în instituţie poate fi 
extinsă şi după împlinirea vârstei de 18 ani. În con-
textul acestei măsuri, sunt enumerate două tipuri de 
instituţii, ambele pâstrându-şi preambulul „şi de re-
educare”. Prima categorie de instituţii este nomina-
lizată ca „specială de învăţământ”, iar cea de a doua 
„curativă”. Din denumirea instituţiilor se desprind şi 
categoriile de minori plasaţi în ele. Dacă în primul caz 
vor figura cei dezvoltaţi din punct de vedere intelec-
tual şi fizic, ce necesită o deosebită supraveghere cu 
condiţii speciale de educare şi programe de instruire, 
o supraveghere social-pedagogică, un control perma-
nent cu implicarea în procesele de muncă şi culturale, 
atunci în cel de al doilea caz, vor figura, în primul 
rând, cei ce solicită un tratament medical al maladi-
ilor sau devierilor psihologice şi apoi o educaţie şi 
elevare specifică personalităţii sale. Funcţionarea şi 
activitatea instituţiilor speciale se desfăşoară în baza 
„Regulamentului de activitate al şcolii-internat pen-
tru copii şi adolescenţi cu devieri de comportament”, 
Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr.27/6 
din 28.11.2000.
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 Ca şi ceilalţi legiuitori, legiuitorul român, prin 
aplicarea acestei măsuri, reflectă obiectivul social al 
ocrotirii minorului care „străbate ca un fir roşu întreg 
conţinutul măsurilor educative legiuirile române, ocro-
tirea îndeplinind aici rolul de modalitate de înfăptuire 
a educării minorilor”17. În legislaţia română din anul 
1970, în calitate de măsură era aplicată internarea mi-
norului într-o şcoală specială de reeducare18, dacă se 
dovedea a fi ineficientă măsura de supraveghere deo-
sebită. Măsură educativă specificată anterior se aplica 
începând cu vârsta de 10 ani, doar faţă de minorii fără 
dizabilităţi. Ambele măsuri se aplicau doar până la 
împlinirea vârstei de 18 ani şi doar cea dintâi putea fi 
prelungită în exclusivitate până la vârsta de 20 de ani 
cu scopul finisarii studiilor.

 Dacă facem o referire la instituţiile curative şi de 
reeducare, care persistă pe teritoriul Republicii Mol-
dova, constatăm că rolul lor, în perioada de fluctuaţie 
de la minor la adult, este temporară dar decizională, 
deoarece, anume de la calitatea oferită a educaţiei şi 
a investigaţiilor medicale, depinde ce rebut va obţine 
societatea când va expira termenul aplicării măsurii 
de constrângere cu caracter educativ.

Grupul de autori: N.Dubinin, I.Kapeț, V.Kudreavțev 
ne aduce la cunoştinţă poziţia savantului englez 
D.Govard, care considera că eficienţa în lupta cu in-
fractorii şi în corectarea infractorilor o poate aduce 
organizarea chibzuită a aplicări şi realizării pedepsei, 
unde părţile componente cele mai importante ar fi 
munca, educarea şi şcolarizarea lor. În acelaşi timp, 
el sublinia că infractorii au dreptul la o atitudine uma-
nă, din simple considerente că însăşi societatea i-a 
făcut pe ei infractori19.

 Măsurile de constrângere cu caracter educativ, ca 
soluţia de substituire a privaţiunii de libertate, pot avea 
caracter economic, medical, educativ, de asistenţă so-
cială dar, prin esenţa lor, ele sunt chemate la înfăptu-
irea legii penale în cazul comiterii unei infracţiuni de 
către minor. Accentul primordial fiind pus pe efectu-
area preventivă a tuturor tipurilor de expertiză psiho-
logică judiciară, fără delimitări doar la una singură, ar 
contribui la o alegere şi aplicare corectă şi eficientă a 
măsurilor de constrângere cu caracter educativ. Efectul 
facilitar ar fi apreciat prin promovarea justiţiei terape-
utice, iar prezenţa unui statut individual şi o reactu-
alizare cu extinderea în conţinut ca o conformare la 
exigenţele europene poate fi realizată cu brio de legiu-
itorul moldav într-un timp foarte restrâns, concomitent 
cu remanieri în sistemul educaţional şi îmbunătăţirea 
stării financiare şi ideologice a populaţiei. 
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SUMMArY
The essence of the principle of retroactivity of nullity effects consists in the annulment for the past of 

all effects of the juridical act to the date when the act was concluded. However there are situations whe-
rein the effects produced by the juridical act stricken by nullity are avowed and maintained as to grant 
priority to other principles of law which come in conflict with retroactivity.

tiv: ea distruge actul pentru trecut şi toate efectele 
acestuia; totul se desfășoară ca şi cum actul nu a existat 
niciodată1.

Retroactivitatea este un principiu fundamental care 
guvernează efectele nulităţii, dar în acelaşi timp, în 
multe ipoteze, desfiinţarea retroactivă a actului nu poa-
te fi admisă fără nuanţări, deoarece altfel s-ar încălca 
alte principii de drept. Aceasta este raţiunea pentru care 
în dreptul pozitiv sunt admise derogări de la retroacti-
vitatea nulităţii.

Dacă principiul retroactivităţii constă în refuzul 
oricăror efecte pentru trecut ale actului juridic anulat, 
excepţii de la acest principiu trebuie să însemne menţi-
nerea, recunoaşterea unor efecte produse între momen-
tul încheierii actului şi momentul anulării lui. Cu alte 
cuvinte, ori de câte ori am fi în prezenţa unor excepţii 
de la principiul retroactivităţii efectelor nulităţii, actu-
lui juridic i se recunosc pentru trecut unele sau chiar 
toate efectele, urmând ca el să fie desfiinţat numai pen-
tru viitor, efectele nulităţii producându-se deci ex nunc: 
de la data anulării actului înainte. 

În acest sens, s-a apreciat că sunt excepţii de la prin-
cipiul retroactivităţii acele situaţii în care unele efecte 
produse de actul juridic lovit de nulitate sunt recunos-
cute şi menţinute pentru a se putea da astfel satisfacţie 
altor principii de drept care vin în conflict cu retroac-
tivitatea2. 

În legătură cu conturarea noţiunii de excepţii de la 
principiul retroactivităţii, sunt necesare unele preci-
zări.

În primul rând, este de reţinut că se poate vorbi de 
excepţii de la acest principiu nu numai atunci când se 
păstrează toate efectele actului produse până în mo-
mentul anulării lui, ci şi atunci când se păstrează numai 
în parte asemenea efecte. 

În al doilea rând, păstrarea unor efecte produse 
înainte de anularea actului intervine în acele cazuri, în 
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n toate cazurile când există o hotărâre de declara-
re a nulităţii unui act, nulitatea operează retroac-

care principiul retroactivităţii vine în concurenţă cu alte 
principii ale dreptului civil, principii specifice materi-
ei în care se pune şi problema nulităţii actului juridic. 
Din această concurenţă de principii, este preferat un alt 
principiu decât cel al retroactivităţii (după cum va re-
zulta din dezvoltările ulterioare).

În al treilea rând, având în vedere corelaţia dintre 
principiul retroactivităţii şi principiile restitutio in inte-
grum şi resoluto jure dantis, rezolvitur jus accipientis, 
înseamnă că toate excepţiile de la principiile restitutio 
in integrum şi resoluto jure dantis, rezolvitur jus acci-
pientis vor fi excepţii şi de la principiul retroactivităţii 
efectelor nulităţii3.

Aşa fiind, vom enunţa ca excepţii de la principiul 
retroactivităţii numai pe acelea pe care nu le vom con-
sidera ca excepţii de la celelalte două principii. Sublini-
em, de asemenea, că nu există unanimitate de păreri în 
ceea ce priveşte numărul excepţiilor şi nici în legătură 
cu subsumarea lor la unul sau altul dintre principiile 
analizate.

În consecinţă, luând în considerare precizările făcu-
te, vom reţine următoarele cazuri de excepţii de la prin-
cipiul retroactivităţii efectelor nulităţii actului juridic:

1) Cazul căsătoriei putative. Elanul destructiv al 
nulităţii este temperat sau chiar zădărnicit, atât sub as-
pect subiectiv – al persoanelor expuse acţiunii nulităţii, 
precum şi sub aspect obiectiv – al raporturilor juridice 
născute în baza actului căsătoriei – din raţiuni care pun 
în discuţie fundamentul funcţiei represive a nulităţii4. 
Este vorba de două excepţii consistente de la regu-
la desfiinţării retroactive a efectelor actului juridic al 
căsătoriei: cazul căsătoriei putative şi situaţia copiilor 
dintr-o căsătorie anulată. În cele ce urmează, le vom 
analiza fiecare în parte.

Căsătoria putativă este aceea care, deşi nulă sau 
anulată, produce totuşi unele efecte faţă de soţul care a 
fost de bună-credinţă la încheierea ei5. 

Termenul putativ provine din latinescul putare – a 
crede. Originea căsătoriei putative se găseşte în dreptul 
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canonic, de unde a fost preluată de Codul civil francez. 
În diverse forme, ea este întâlnită în mai toate legislaţi-
ile, inclusiv în cele de common law.

Deşi nu utilizează expres sintagma „căsătorie puta-
tivă”, Codul familiei al Republicii Moldova6 îi regle-
mentează efectele în art.44 alin.(3) şi (4), care statu-
ează:

„(3) În cazul în care căsătoria este declarată nulă: 
a) instanţa judecătorească, la cererea soţului de bu-

nă-credinţă, este în drept să-l oblige pe celălalt soţ la 
plata pensiei de întreţinere, să aplice, la împărţirea bu-
nurilor dobândite în comun până la declararea nulităţii 
căsătoriei, regulile stabilite de art.20, 25, 26, precum şi 
să recunoască valabil, total sau parţial, contractul ma-
trimonial; 

b) soţul de bună-credinţă este în drept să ceară, în 
modul stabilit de legislaţia civilă, repararea prejudiciu-
lui moral şi material cauzat. 

(4) Soţul de bună-credinţă, după declararea nulităţii 
căsătoriei, este în drept să păstreze numele de familie 
ales la încheierea acesteia”.

Codul familiei al Federaţiei Ruse7 consacră expres 
efectele căsătoriei putative în art.30 alin.(4) şi (5), ma-
niera de reglementare fiind aproape identică cu cea din 
Codul familiei al Republicii Moldova. 

În aceeaşi privinţă, art.319 din noul Cod civil ro-
mân8, intitulat „Căsătoria putativă”, prevede:

 „(1) Soţul de bună-credinţă la încheierea unei căsă-
torii nule sau anulate păstrează, până la data când hotă-
rârea judecătorească rămâne definitivă, situaţia unui soţ 
dintr-o căsătorie valabilă.

(2) În acest caz, raporturile patrimoniale dintre foş-
tii soţi sunt supuse, prin asemănare, dispoziţiilor privi-
toare la divorţ”.

Pentru a fi considerată putativă, o căsătorie declara-
tă nulă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să existe buna-credinţă;
b) să existe aparenţa juridică de căsătorie9.
a) buna-credinţă, constituind însăşi substanţa pu-

tativităţii, semnifică greşita credinţă a unuia sau a ambi-
lor soţi că au încheiat o căsătorie valabilă, necunoscând 
faptul neîndeplinirii unei condiţii legale la căsătorie sau 
al existenţei unui impediment la căsătorie10. În această 
materie, buna-credinţă este sinteza a două elemente su-
biective: eroarea şi convingerea deplină a soţilor (sau 
numai a unuia dintre ei) că încheie un act valabil din 
punct de vedere juridic.

Eroarea poate fi de drept (de exemplu, soţii sau unul 
dintre ei nu au cunoscut că legea opreşte încheierea că-
sătoriei între rude de gradul în care se găsesc ei), ori de 
fapt (bunăoară, soţii sau unul dintre ei nu au cunoscut 
că sunt rude între ei în grad interzis de lege, sau unul 
dintre soţi nu avea cunoştinţă de starea de persoană că-
sătorită a celuilalt). În cazul bigamiei, buna-credinţă 
poate fi invocată numai de către soţul inocent, deoarece 
altminteri ar însemna să se recunoască soţului bigam, 

deci unei persoane care s-a făcut vinovată de un act 
contrar legii, dreptul de a dovedi că a comis, cu bună-
credinţă, o ilegalitate, în ignorarea legii sau a căsătoriei 
sale anterioare11. 

Buna-credinţă trebuie să existe în momentul înche-
ierii căsătoriei, adică în momentul exprimării consim-
ţământului în faţa ofiţerului de stare civilă, deoarece 
cauzele de nulitate se raportează la acest moment. Nu 
se cere vreo condiţie de durată a bunei-credinţe, prin 
urmare, cunoaşterea ulterioară a viciilor actului juridic 
al căsătoriei, indiferent de data la care a survenit (chiar 
şi imediat după oficierea căsătoriei) nu interesează sub 
aspectul putativităţii12.

Potrivit dreptului comun (art.9 alin.(1) Cod civil13), 
buna-credinţă se prezumă; cel ce pretinde reaua-credin-
ţă are obligaţia de a o proba, având la dispoziţie oricare 
din mijloacele admise de lege. De regulă, beneficiul 
putativităţii se invocă de către soţul de bună-credinţă 
în cadrul procesului declanşat pentru desfiinţarea că-
sătoriei.

b) Aparenţa juridică de căsătorie este o cerinţă 
implicită a caracterului putativ al căsătoriei. Într-ade-
văr, pentru a se putea recunoaşte beneficiul putativităţii 
căsătoriei, este necesar ca respectiva căsătorie să fi fost 
celebrată şi înregistrată potrivit legii, asigurându-i-se 
un titlu aparent de căsătorie, numai în acest fel are sens 
discuţia privitoare la buna- sau reaua-credinţă a soţilor. 
Cu alte cuvinte, căsătoria putativă presupune o căsăto-
rie nevalabilă, iar nu o uniune de fapt. În situaţia în care 
„căsătoria” nu s-a încheiat în faţa delegatului de stare 
civilă, uniunea astfel realizată nu constituie o căsătorie 
în înţelesul legii, ci un concubinaj, care exclude exis-
tenţa putativităţii14.

Căsătoria putativă îşi produce efectele în planul re-
laţiilor personale şi patrimoniale care au luat naştere 
prin încheierea actului juridic desfiinţat. Întrucât puta-
tivitatea căsătoriei presupune buna-credinţă a cel puţin 
unuia dintre soţi, urmează să distingem între două si-
tuaţii posibile: ambii soţi au fost de bună-credinţă sau 
numai unul dintre soţi a fost de bună-credinţă.

Când ambii soţi au fost de bună-credinţă, efectele 
retroactive ale nulităţii sunt înlăturate în întregime, ceea 
ce înseamnă că toate efectele produse până la rămâne-
rea definitivă a hotărârii instanţei rămân în fiinţă, ca şi 
cum căsătoria ar fi fost desfăcută prin divorţ. Desigur, 
căsătoria nulă sau anulată nu va produce nici un efect 
pentru viitor.

Când numai unul dintre soţi a fost de bună-credinţă, 
în principiu, numai acesta beneficiază de efectele puta-
tivităţii căsătoriei, faţă de soţul de rea-credinţă funcţia 
sancţionatoare a nulităţii fiind mult mai fermă15.

În consecinţă, în cazul căsătoriei putative constatate 
în temeiul art.44 alin.(3) şi (4) din Codul familiei, efec-
tele retroactive ale nulităţii căsătoriei şi, în parte, chiar 
şi cele pentru viitor (cum ar fi dreptul la întreţinere) nu 
operează faţă de soţul care a fost de bună-credinţă la 
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încheierea căsătoriei, beneficiul putativităţii constând 
în asimilarea situaţiei celui în cauză cu cea a soţului 
dintr-o căsătorie valabil încheiată.

Cu alte cuvinte, statutul de soţ dintr-o căsătorie va-
labilă este menţinut pentru intervalul de timp dintre 
momentul încheierii căsătoriei şi cel în care hotărârea 
judecătorească de declarare a nulităţii căsătoriei rămâ-
ne definitivă.

Concluzionând asupra acestei excepţii, subliniem 
că în cazul căsătoriei putative principiul retroactivităţii 
efectelor nulităţii este înlăturat de principiul ocrotirii 
bunei-credinţe, căruia legea îi acordă prioritate în ipo-
teza concurenţei dintre ele.

2) Cazul copiilor dintr-o căsătorie anulată. Apli-
carea riguroasă a principiului retroactivităţii în materie 
de nulitate a căsătoriei ar avea drept consecinţă, în pri-
vinţa copiilor născuţi sau concepuţi în timpul acelei că-
sătorii, pierderea statutului legal de copii din căsătorie, 
pentru simplul motiv că părinţii lor, din punct de vedere 
juridic, nu au fost căsătoriţi niciodată16.

Pentru a înlătura un asemenea efect injust, art.44 
alin.(5) din Codul familiei a statuat că „Declararea nu-
lităţii căsătoriei nu afectează drepturile copiilor născuţi 
din această căsătorie”. Prin această formulare legiuito-
rul a înlăturat, pe cât este posibil de a o face prin lege, 
neajunsurile ce rezultă pentru copii din desfiinţarea 
căsătoriei părinţilor lor. Astfel, copiii vor avea statutul 
juridic de copii din căsătorie, li se va aplica prezumţia 
legală de paternitate, iar când sunt minori vor fi încre-
dinţaţi spre creştere şi educare în condiţiile încredinţării 
copiilor în caz de divorţ şi tot ca şi aceştia se vor bucura 
de ocrotirea părintească.

În acest caz, anularea căsătoriei nu produce nici un 
efect faţă de copiii din această căsătorie nu numai pen-
tru trecut, dar nici măcar pentru viitor, dându-se astfel 
prevalenţă principiului ocrotirii intereselor minorului 
atât faţă de retroactivitatea efectelor nulităţii, cât şi faţă 
de însăşi nulitate17.

Principiul amintit se bucură de o consacrare legală 
expresă în majoritatea legislaţiilor. Bunăoară, art. 320 
din noul Cod civil român, intitulat „Situaţia copiilor” 
prevede:

„(1) Nulitatea căsătoriei nu are nici un efect în pri-
vinţa copiilor, care păstrează situaţia de copii din căsă-
torie.

(2) În ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile dintre 
părinţi şi copii se aplică, prin asemănare, dispoziţiile 
privitoare la divorţ”. 

Codul familiei al Federaţiei Ruse în art.30 alin.(3) 
stabileşte: „Declararea nulităţii căsătoriei nu afectea-
ză drepturile copiilor născuţi din această căsătorie sau 
timp de trei sute de zile din momentul declarării nuli-
tăţii căsătoriei”.

În acelaşi sens, art.47 din Codul familiei al Ucrai-
nei18, intitulat „Drepturile şi obligaţiile părinţilor şi ale 
copilului, născut într-o căsătorie nulă”, statuează: „Nu-

litatea căsătoriei nu afectează volumul drepturilor şi 
obligaţiilor reciproce ale părinţilor şi copilului, născut 
în această căsătorie”.

Importanţa practică a regulilor enunţate se datorea-
ză câtorva raţiuni. În primul rând, din punctul de vedere 
al modului de stabilire a filiaţiei faţă de tată a copilului 
născut sau conceput în timpul căsătoriei declarate nule 
sunt aplicabile prezumţiile legale de paternitate a soţului 
mamei. Este mesajul neîndoielnic al dispoziţiei cuprin-
se în art.47 alin.(3) din Codul familiei, care stabileşte 
fără echivoc că: „Copilul născut din părinţi căsătoriţi 
ori în timp de 300 de zile din momentul desfacerii că-
sătoriei, declarării căsătoriei nule (s.n.) sau decesului 
soţului mamei copilului are ca tată pe soţul (fostul soţ) 
al mamei, dacă nu a fost stabilit contrariul”.

Regula este de o importanţă fundamentală. Copi-
lul nu este nevoit asemenea celui din afara căsătoriei 
– rezultat, de exemplu, din relaţiile de concubinaj ale 
mamei – să-şi stabilească paternitatea „din afara căsă-
toriei”, fie pe cale judecătorească, fie pe cale de recu-
noaştere voluntară a tatălui, ci este protejat recunoscân-
du-i-se filiaţia şi, implicit, rudenia pe linie paternă, cu 
toate consecinţele privind drepturile şi obligaţiile aces-
tei calităţi19.

O altă raţiune, adiacentă celei dintâi, este că în rela-
ţiile personale şi patrimoniale dintre părinţi şi copii se 
vor aplica, prin analogie, dispoziţiile legale în materia 
desfacerii căsătoriei de către instanţa judecătorească 
(art.38 alin.(2) lit.b) şi d) din Codul familiei). În con-
secinţă, instanţa, statuând asupra nulităţii căsătoriei, 
este obligată să dispună chiar şi din oficiu cu privire la 
încredinţarea copilului minor (de regulă, unuia dintre 
părinţi sau unei instituţii de ocrotire), precum şi să de-
termine care dintre părinţi va plăti pensia de întreţinere 
a copilului minor şi mărimea acesteia. 

Este de remarcat faptul că statutul de copil rezultat 
din căsătorie nu este condiţionat de buna- sau reaua-
credinţă a părinţilor la încheierea căsătoriei. Situaţia 
copiilor şi beneficiul putativităţii căsătoriei sunt excep-
ţii independente de la regula retroactivităţii efectelor 
nulităţii, ele nu se intercondiţionează20.

În fine, ceea ce trebuie observat şi reţinut în le-
gătură cu această excepţie este faptul că principiul 
ocrotirii minorului înlătură nu numai principiul re-
troactivităţii efectelor nulităţii, ci este înlăturată în-
săşi nulitatea, în sensul că nulitatea căsătoriei nu se 
răsfrânge asupra copiilor nici pentru trecut, dar nici 
după anularea căsătoriei, pentru viitor. Prin urmare, 
principiul ocrotirii minorului acţionează mult mai 
energic decât principiul ocrotirii bunei-credinţe în 
cazul căsătoriei putative.

3) Cazul recăsătoririi soţului persoanei ce fusese 
declarată decedată. Căsătoria este un act juridic intu-
itu personae, în sensul că ea se încheie în considerarea 
persoanei. Având acest caracter, căsătoria încetează în 
urma decesului sau a declarării pe cale judecătorească 
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a decesului unuia dintre soţi (art.33 alin.(1) din Codul 
familiei).

Ca urmare a declarării pe cale judecătorească a de-
cesului unuia dintre soţi, celălalt soţ se poate recăsători. 
Dacă soţul declarat decedat reapare şi instanţa anulează 
hotărârea declarativă de moarte, se pune întrebarea care 
este soarta căsătoriei încheiate între timp de celălalt soţ? 
Răspunsul este diferit, în funcţie de două situaţii:

a) Soţul care s-a recăsătorit a fost de bună-credinţă, 
adică nu a ştiut că cel declarat decedat este în viaţă. 
Hotărârea de anulare a hotărârii privind declararea de-
cesului produce efecte retroactive. În această situaţie, 
soţul recăsătorit ar urma să fie considerat că a încheiat 
cea de-a doua căsătorie în timp ce era deja căsătorit cu 
o altă persoană, adică un caz de bigamie. Cu toate aces-
tea, legea dă preferinţă celei de-a doua căsătorii, care 
exista în fapt. 

În acest sens, art.40 alin.(1) din Codul familiei sta-
tuează: „În cazul apariţiei soţului declarat, în modul 
stabilit de lege, decedat sau dispărut şi anulării hotă-
rârii respective a instanţei judecătoreşti, oficiul de sta-
re civilă poate restabili căsătoria respectivă, la cererea 
comună a soţilor, dacă celălalt soţ nu a încheiat o nouă 
căsătorie (s.n.)”. Concluzia ce rezultă din această nor-
mă este că dacă celălalt soţ a încheiat între timp o nouă 
căsătorie şi a fost de bună-credinţă, legea dă preferinţă 
celei de-a doua căsătorii.

b) Soţul care s-a recăsătorit a fost de rea-credinţă, 
în sensul că a ştiut că cel declarat decedat se află în 
viaţă. În această situaţie, noua căsătorie este încheiată 
prin frauda art.15 alin.(1) lit.a) din Codul familiei, care 
opreşte căsătoria unei persoane deja căsătorite. Drept 
urmare, noua căsătorie este lovită de nulitate absolută.

Trebuie să subliniem că în doctrină nu există unitate 
de păreri în ceea ce priveşte determinarea locului aces-
tei excepţii. Astfel, în timp ce unii autori21 poziţionează 
cazul recăsătoririi soţului persoanei ce fusese declarată 
decedată în categoria excepţiilor de la principiul retro-
activităţii efectelor nulităţii, alţii22 susţin că aceasta nu 
este decât una din situaţiile particulare ale cauzelor ce 
atrag căsătoria putativă.

S-a mai exprimat opinia, pe care o considerăm pla-
uzibilă, că această situaţie ar putea fi o excepţie de la 
principiul resoluto jure dantis, resolvitur jus accipien-
tis23. În argumentare s-a reţinut că încheierea celei de-a 
doua căsătorii a fost posibilă tocmai datorită hotărârii 
declarative de moarte (care are ca efect, printre altele, 
încetarea primei căsătorii), aşa încât, în lipsa textului 
de lege menţionat, anularea hotărârii judecătoreşti de-
clarative de moarte, producând efecte retroactive, ar fi 
antrenat şi desfiinţarea celei de a doua căsătorii pen-
tru bigamie. Se observă că această excepţie prezintă o 
particularitate, în sensul că actul primar, care a stat la 
baza actului subsecvent, nu este un act juridic, ci un act 
jurisdicţional.

4) Modificarea numelui de familie numai pentru 

viitor. În situaţia declarării nulităţii căsătoriei, adopţiei 
sau anulării recunoaşterii de filiaţie, numele de fami-
lie se modifică numai pentru viitor, în timp ce purtarea 
numelui de familie până la data desfiinţării căsătoriei, 
adopţiei sau recunoaşterii de filiaţie este un fapt irever-
sibil.

5) Menţinerea efectelor produse de un contract 
cu executare succesivă. După modul lor de executare, 
contractele se clasifică în două categorii: contracte cu 
executare imediată (uno ictu) şi contracte cu executare 
succesivă. 

Contractele cu executare succesivă sunt acelea în 
care obligaţia ambelor părţi, sau cel puţin a uneia dintre 
ele, trebuie executată treptat, într-o anumită perioadă 
de timp. Este vorba de astfel de contracte, precum: con-
tractul de locaţiune, contractul de asigurare, contractul 
de leasing etc. Este posibil ca, prin voinţa lor, părţile să 
convină ca un contract care în mod obişnuit se execută 
dintr-o dată, să capete o execuţie succesivă24.

Menţinerea efectelor produse de un contract cu exe-
cutare succesivă constituie o excepţie de la principiul 
retroactivităţii efectelor nulităţii, în sensul că prestaţii-
le succesive care au avut loc înainte de anulare rămân 
bine executate, anularea actului producându-şi efectele 
numai pentru viitor. Nulitatea operează într-un aseme-
nea caz ca o reziliere. 

Înlăturarea efectului retroactiv al nulităţii, în acest 
caz, se datorează imposibilităţii obiective de restabilire 
în natură a situaţiei anterioare încheierii actului anu-
lat25. Excepţia îşi găseşte explicaţia şi justificarea pe 
considerentul că retroactivitatea în această situaţie ar fi 
inutilă juridic, deoarece repunerea în situaţia anterioară 
este fie imposibilă material, fie prea dură patrimonial.

Astfel, în ipoteza declarării nulităţii unui contract de 
locaţiune a unei locuinţe, efectul retroactiv al acesteia 
ar impune că locatarul este îndreptăţit să reclame de la 
locator rambursarea chiriei plătite pentru perioada în-
chirierii. Dar, în acelaşi timp, locatorul a fost privat de 
folosinţa imobilului în toată această perioadă şi ar fi in-
just să nu i se permită să păstreze contravaloarea chiriei 
corespunzătoare termenului locaţiunii. În consecinţă, 
un contract de locaţiune, în executarea căruia locatorul 
a asigurat folosinţa locuinţei, iar locatarul a plătit chiria 
nu poate fi desfiinţat şi pentru trecut, deoarece benefi-
ciul folosinţei este ireversibil şi deci restituirea chiriei 
primite nu se justifică, ea ducând, dacă ar fi admisă, la 
îmbogăţirea fără justă cauză a locatarului.

Rezultă că, pentru a opera acest caz de excepţie de 
la principiul retroactivităţii, se cer a fi întrunite două 
condiţii: 

actul să se fi executat măcar în parte şia) 
imposibilitatea restabilirii situaţiei anterioare să b) 

nu se poată face în natură, iar nu prin echivalent bănesc 
(adică imposibilitatea să fie obiectivă, nu subiectivă)26.

În aceste împrejurări, asistăm la o situaţie în care 
caracterul ireversibil al unor prestaţii efectuate în baza 
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contractelor cu executare succesivă poate constitui o 
piedică de netrecut în calea efectului retroactiv al nu-
lităţii.

6) Cazul nulităţii contractului individual de mun-
că. Nulitatea contractului individual de muncă este re-
glementată, pentru prima dată, prin dispoziţiile art.84 
din Codul muncii27. Astfel, alin.(1) al acestui text de 
lege prevede că nerespectarea oricărei dintre condiţiile 
stabilite de Codul muncii pentru încheierea contractu-
lui individual de muncă atrage nulitatea acestuia.

Spre deosebire de ceea ce constituie regula în mate-
rie de nulitate a unui act juridic în dreptul civil, în drep-
tul muncii, în cazul contractului individual de muncă, 
nulitatea nu are efect retroactiv. În acest sens, art.84 
alin.(2) din Codul muncii statuează: „Constatarea nu-
lităţii contractului individual de muncă produce efecte 
pentru viitor”.

În doctrină, în mod obişnuit, această excepţie de la 
principiul retroactivităţii efectelor nulităţii se explică, 
în cazul contractului cu prestaţii succesive pe care îl 
constituie contractul individual de muncă, prin faptul 
că suntem în prezenţa unor prestaţii asupra cărora nu 
se poate reveni, deoarece munca prestată de salariat 
are un caracter ireversibil, iar această prestaţie se gă-
seşte într-o legătură de nedespărţit cu prestaţiile celei-
lalte părţi contractante28.

Într-o altă opinie, se apreciază că nulitatea contrac-
tului individual de muncă nu retroactivează, acesta fi-
ind un contract cu prestaţii succesive; deci, constata-
rea nulităţii contractului individual de muncă produce 
efecte numai pentru viitor (ex nunc)29.

În acelaşi sens, s-a subliniat că, în relaţiile de mun-
că salariată, constatarea nulităţii contractului de muncă 
produce efecte doar pentru viitor. Întrucât pentru relaţi-
ile de muncă este caracteristică imposibilitatea revenirii 
părţilor la situaţia momentului încheierii contractului 
de muncă declarat ulterior nul, angajatorul este obligat 
să-i plătească lucrătorului pentru munca prestată sala-
riul care i se cuvine30.

În consecinţă, s-a reţinut că principiul aplicabil în 
această situaţie este că o muncă prestată – chiar în baza 
unui contract nul – trebuie plătită31. Astfel, pentru pre-
staţiile săvârşite până în momentul în care nulitatea a 
fost constatată, persoana este în drept să primească ace-
laşi salariu pe care l-ar fi primit în cazul în care contrac-
tul ar fi fost valid.

Doctrina franceză propune numeroase explicaţii 
acestei soluţii: îmbogăţire fără justă cauză, echitate, un 
fel de reziliere, un fel de contract putativ, adică un con-
tract care nu are valoare decât în mintea acelora care 
l-au încheiat şi a cărui nulitate nu produce efect decât 
pentru viitor32.

Concluzionând, vom reţine că în cazul nulităţii con-
tractului individual de muncă principiul retroactivităţii 
efectelor nulităţii este anihilat datorită specificului ra-
porturilor juridice de muncă, care fac imposibilă desfi-

inţarea contractului individual de muncă din momentul 
încheierii acestuia, urmând ca nulitatea să-şi producă 
efectul distructiv din momentul pronunţării ei pe viitor. 
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SUMMArY
 This research article is to analyze the features of refusing extradition for political offences and related 

facts. Thus, the national and international instruments enshrining the waiver of extradition rules regarding 
these types of offence, and theories to identify political crime or related facts in the case of lack of express 
qualifications in national or international law have been subject to investigation.

The scientific approach deals with rationalization of political offences exemption and related facts 
from extradition consent, but not least and dimensions that may include the exemption scope.

Convenţiile de extrădare intervenite între state. În 
contrar, în statele în care există legi de extrădare, dispo-
ziţiile acestora servesc ca norme complementare pentru 
tot ceea ce nu s-ar găsi reglementat prin convenţiile de 
extrădare şi ca norme principale atunci când nu există o 
convenţie de extrădare, adică atunci când extrădarea se 
face pe bază de simplă reciprocitate.

Pentru încuviinţarea extrădării, cererea de extrădare 
trebuie să aibă ca obiect o faptă pentru care extrăda-
rea este posibilă, adică o faptă care nu face parte din 
categoria celor exceptate de la extrădare. Extrădarea 
nu poate fi admisă dacă fapta prin natura sa sau prin 
menţiune specială este exclusă de la posibilitatea de 
extrădare.

În categoria faptelor exceptate de la extrădare, un grup 
important este acela al infracţiunilor politice. În acest 
sens, Convenţia europeană de extrădare din 19571 preve-
de în art.3, paragraful 1 că: „extrădarea nu se va acorda, 
dacă infracţiunea pentru care este cerută este considerată 
de partea solicitată ca infracţiune politică sau ca faptă co-
nexă unei asemenea infracţiuni”, iar în conformitate cu 
Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova, pentru ra-
tificarea Convenţiei europene de extrădare, nr.1183-XIII 
din 14.05.1997, Republica Moldova îşi rezervă dreptul, 
în funcţie de circumstanţe, să determine dacă atentatul la 
viaţa unui şef de stat sau a unui membru al familiei sale 
este sau nu infracţiune politică2.

Asemenea reglementări le conţin şi alte tratate de 
asistenţă juridică încheiate de Republica Moldova cu 
alte state. De exemplu, lit.f) alin.(2) art.65 din Tratatul 
între Republica Moldova şi România privind asistenţa 
juridică în materie civilă şi penală3 prevede că: „extră-
darea va fi refuzată dacă infracţiunea este considerată 
de Partea Contractantă solicitată ca infracţiune politică 
sau ca infracţiune conexă la asemenea infracţiune”. La 
fel şi lit.f) alin.(1) art.59 din Tratatul între Republica 
Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică şi rela-
ţiile juridice în materie civilă şi penală4 prevede că: 
„extrădarea nu se admite, dacă infracţiunea poartă un 
caracter politic”. De asemenea, dispoziţii referitoare la 

neextrădarea persoanelor care au săvârşit infracţiuni 
politice conţine şi legislaţia naţională a Republicii Mol-
dova. Astfel, alin.(2) pct.5 art. 546 CPP RM prevede 
că: „extrădarea va fi refuzată dacă infracţiunea pentru 
care se cere extrădarea persoanei este considerată de le-
gea naţională infracţiune politică sau faptă conexă unei 
asemenea infracţiuni”.

Istoricul instituţiei extrădării arată că la începuturile 
sale această instituţie a apărut şi funcţionat tocmai cu pri-
vire la persoanele care au săvârşit infracţiuni politice.

Ideea contrară a neextrădării infractorilor politici 
apare abia în timpul Revoluţiei Franceze de la 1789. 
Art.120 din Constituţia franceză din 1793 arată că „po-
porul francez pune la dispoziţie adăpost străinilor refu-
giaţi din patria lor ca rezultat al luptei pentru libertate 
şi respinge adăpostul tiranilor”. Anul 1830 marchează 
epoca din care începe să se refuze extrădarea pentru 
infracţiunile având caracter politic. Acest principiu pri-
meşte consacrarea explicită în 1833 în Belgia, în 1841 
în Franţa, în 1848 în Anglia. Cu timpul, acest principiu 
se generalizează în practica extrădării.

În justificarea principiului neextrădării infractorilor 
politici s-a pornit, în primul rând, de la ideea caracterului 
local al infracţiunii politice, socotindu-se că acestea aduc 
atingere numai statului împotriva căruia sunt săvârşite şi, 
ca atare, ele nu prezintă pericol pentru restul statelor şi 
deci nu există un interes comun în combaterea lor.

Un alt motiv al neextrădării infractorilor politici ar 
fi parţialitatea organelor judiciare ale statului solicitant 
manifestată în mod special în aceste cazuri.

Criteriile de calificare a unei infracţiuni ca fiind po-
litică, de regulă, nu sunt consacrate în legislaţiile inter-
ne ale statelor. Totuşi, în vederea protecţiei comunităţii 
umane şi a persoanelor din statele-membre ale Consiliu-
lui Europei, au fost adoptate două protocoale adiţionale 
la Convenţia europeană de extrădare, şi anume: Proto-
colul adiţional la Convenţia europeană de extrădare din 
19755 şi, respectiv, Protocolul adiţional la Convenţia 
europeană de extrădare din 19786. Prin aceste proto-
coale, s-a convenit că nu pot fi considerate infracţi-
uni politice „crimele împotriva umanităţii prevăzute în 
Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimelor de 
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entru admiterea extrădării, trebuie îndeplinite 
anumite condiţii, care, de regulă, sunt fixate prin 
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genocid, adoptată la New York la 09.12.1948 de către 
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite7, adică: „oricare 
dintre actele de mai jos, comise cu intenţia de a distru-
ge, în totalitate sau numai în parte, un grup naţional, 
etnic, rasial sau religios, cum ar fi:

omorârea membrilor unui grup;a) 
atingerea gravă a integrităţii fizice sau mentale a b) 

membrilor unui grup;
supunerea intenţionată a grupului la condiţii de c) 

existenţă care antrenează distrugerea fizică totală sau 
parţială;

măsuri care vizează scăderea natalităţii în sânul d) 
grupului;

transferarea forţată a copiilor dintr-un grup într-e) 
altul”.

Mai mult decât atât, art.7 al acestei convenţii pre-
vede că genocidul şi celelalte acte enumerate la art.3, 
adică genocidul, înţelegerea în vederea comiterii geno-
cidului, incitarea directă şi publică la comiterea unui 
genocid, tentativă de genocid, complicitatea la geno-
cid, nu vor fi considerate crime politice în privinţa ex-
trădării. Părţile contractante se angajează în acest caz să 
acorde extrădarea conform legislaţiei lor şi altor tratate 
în vigoare.

La fel, nu vor constitui infracţiuni politice infracţi-
unile prevăzute la:

– art.50 al Convenţiei de la Geneva din 1949 pentru 
îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din forţele 
armate în campanie8;

– art.51 al Convenţiei de la Geneva din 1949 pentru 
îmbunătăţirea sorţii răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţi-
lor forţelor armate maritime9;

– art.130 al Convenţiei de la Geneva din 1949 cu 
privire la tratamentul prizonierilor de război şi la pro-
tecţia persoanelor civile în timp de război10.

Generalizând asupra acestor prevederi, putem enu-
mera următoarele infracţiuni care nu au un caracter po-
litic: omuciderea internaţională, tortura sau tratamente-
le inumane, inclusiv experienţele biologice pe oameni, 
producerea în mod intenţionat de mari suferinţe sau de 
a aduce grave atingeri integrităţii fizice sau sănătăţii oa-
menilor, distrugerea şi însuşirea de bunuri, nejustificate 
de necesităţile militare, desfăşurarea în mod ilicit, când 
aceste fapte sunt îndreptate împotriva persoanelor şi 
bunurilor protejate prin prevederile convenţiei; precum 
şi orice violări analoage ale legilor războiului etc.

În alt context, relevăm că doctrina distinge trei cate-
gorii de teorii privitoare la infracţiunile politice: teorii 
obiective, subiective şi mixte. 

Potrivit teoriilor obiective, decisiv pentru recu-
noaşterea caracterului politic al infracţiunii este natu-
ra obiectului sau bunului vizat de infractor, adică dacă 
acesta are caracter politic, infracţiunea se consideră a fi 
politică. Astfel, în concepţia lui Travers, sunt infracţiuni 
politice acelea care aduc atingere organizării politice a 
unei ţări, legilor care pun în aplicare această organizare 
sau persoanelor care o reprezintă, cu condiţia ca per-
soanele vizate să fie luate în această calitate11.

Teoriile subiective pornesc de la intenţia infracto-
rului, adică de la motivele şi scopul urmărit de acesta şi 

consideră că dacă ele au caracter politic, indiferent ce 
infracţiune ar fi săvârşit, va fi considerată infracţiune 
politică.

Potrivit teoriei subiective nu este considerat infrac-
tor politic cel care deşi atinge direct interesele unui stat, 
a acţionat sub impulsul unui interes personal de natură 
egoistă. Pe de altă parte, un act este considerat ca fiind 
politic chiar dacă n-a vizat direct un obiect politic, când 
el a fost săvârşit într-un scop politic.

În concepţia teoriilor mixte, o infracţiune este po-
litică, atunci când fapta este îndreptată împotriva unui 
obiect politic şi când autorul a acţionat sub imperiul 
unui mobil politic sau într-un scop politic. Aceste ale-
gaţii au fost reflectate îndeosebi în cadrul Rezoluţiei 
Conferinţei de unificare a dreptului penal de la Copen-
haga din 1935. 

Unii autori12, susţinând teoria mixtă, consideră că 
elementul esenţial în noţiunea de infracţiune politică 
este latura subiectivă, dar că acest criteriu trebuie com-
pletat cu un element obiectiv, şi anume circumstanţele 
reale ale vieţii politice existente, când fapta a fost co-
misă şi dacă în raport cu aceasta s-a manifestat intenţia 
autorului. 

Cu timpul, din sfera infracţiunilor considerate ca 
fiind politice, au început să fie scoase o serie de fapte 
care deşi se încadrau într-o concepţie sau alta a infrac-
ţiunilor politice, li se nega acest caracter şi extrădarea 
pentru astfel de fapte era permisă. Astfel, prin clauza 
atentatului, prevăzută în Convenţia franco-belgiană 
din 22 martie 1856, a fost scos din sfera infracţiunilor 
politice atentatul la viaţa şefului guvernului unui stat 
străin sau a unui membru al familiei acestuia. Această 
exceptare a căpătat un conţinut mai larg în sesiunea de 
la Oxford în 1880 a Institutului de Drept Internaţional.

Clauza belgiană a atentatului a fost reflectată treptat 
în majoritatea tratatelor de extrădare făcând obiectul 
unei dispoziţii generale, astfel că Convenţia europeană 
de extrădare din 1957 în art.3 § 3 prevede „că în apli-
carea prezentei Convenţii, atentatul la viaţa unui şef de 
stat, a unui membru al familiei sale nu va fi considerat 
ca infracţiune politică”.

În legătură cu problema exceptării ideii la extrădare 
a anumitor fapte este şi aceea a infracţiunilor complexe 
şi a celor conexe cu infracţiunile politice. Cu privire la 
astfel de fapte au fost propuse în literatura de speciali-
tate soluţii destul de variate referitoare la criteriile de 
delimitare a infracţiunilor complexe şi a celor conexe 
infracţiunilor politice, şi anume: criteriul separaţiunii; 
criteriul elementului predominant sau criteriul obiceiu-
lui războiului.

În practică se cunosc două tendinţe: cea elveţiană 
(pe linie obiectivă) şi cea americană (pe linie subiecti-
vă). Între acestea se situează o a treia tendinţă, potrivit 
căreia extrădarea trebuie să fie acordată pentru infracţi-
unile conexe, caz în care separarea acestora este natura-
lă şi refuzată pentru infracţiunile complexe, deoarece în 
aceste cazuri separarea n-ar putea fi decât ideală13. 

În practică însă, cele mai multe state refuză extră-
darea şi pentru faptele conexe, acestea având acelaşi 
tratament ca infracţiunea politică de care sunt legale 
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prin conexitate. Bunăoară, Convenţia europeană de ex-
trădare din 1957, în art.3 § 4 prevede: „Aplicarea pre-
zentului articol nu va afecta obligaţiile pe care părţile le 
vor fi asumate potrivit oricărei alte convenţii internaţi-
onale cu caracter multilateral”, prin aceasta avându-se 
în vedere că nu vor fi considerate infracţiuni politice, 
infracţiunile pe care Părţile contractante au obligaţia să 
le urmărească în baza unor convenţii internaţionale.

Într-o strânsă legătură cu infracţiunile politice se 
află şi instituţia azilului. 

Dreptul statelor de a acorda azil politic este un atri-
but al suveranităţii lor şi acordarea lui nu trebuie să fie 
interpretată de statul al cărui refugiat este persoana, ca 
fiind un act inamical. Azilul este situat pe linia aplică-
rii echitabile şi juste a principiului neextrădării pentru 
infracţiuni politice. În legislaţiile statelor, extrădarea 
sau neextrădarea infractorilor politici este subordona-
tă condiţiei dobândirii azilului politic. Cu alte cuvinte, 
admiterea sau refuzarea extrădării este subordonată ob-
ţinerii azilului politic14.

În Republica Moldova, dreptul de azil este consa-
crat de Constituţia Republicii Moldova. Potrivit alin.
(3) art.19 din legea fundamentală: „Dreptul de azil se 
acordă şi se retrage în condiţiile legii, cu respectarea 
tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este 
parte”.

Dreptul de azil se acordă persoanelor urmărite sau 
persecutate în ţara din care s-au refugiat pentru ac-
tivitatea dusă, activitate căreia statul nostru îi acordă 
importanţă. Practica acordării azilului politic este re-
glementată în alin.(l) art.14 al Declaraţiei Universale a 
Drepturilor Omului din 10.12.194815. Potrivit acesteia, 
în cazul persecuţiei, orice persoană are dreptul să caute 
azil şi să beneficieze de azil în alte ţări. Prin urmare, 
acordarea azilului politic serveşte ca temei de a refuza 
extrădarea, fapt ce este prevăzut şi în art.546 CPP RM. 

Totodată, acest drept nu poate fi invocat în cazul 
unor urmăriri penale bazate pe comiterea unei crime de 
drept comun sau pe acţiuni contrare scopurilor şi prin-
cipiilor Naţiunilor Unite (alin.(2) art.14 DUDO).

La categoria faptelor exceptate de la extrădare, une-
le tratate prevăd infracţiunile militare. Astfel, art.4 al 
Convenţiei europene de extrădare prevede: „extrădarea 
motivată de infracţiuni militare care nu constituie in-
fracţiune de drept comun este exclusă din câmpul de 
aplicare a prezentei Convenţii”. Potrivit art.65 alin.(2) 
lit.h) al Tratatului dintre Republica Moldova şi Româ-
nia privind asistenţa juridică în materie civilă şi pena-
lă, „extrădarea va fi refuzată dacă este cerută pentru o 
infracţiune militară”, iar conform lit.j) alin.(l) art.59 
Tratatul între Republica Moldova şi Ucraina privind 
asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie civilă 
şi penală, extrădarea nu se admite, dacă: „infracţiunea 
constă exclusiv în încălcarea obligaţiunilor militare”.

În ceea ce priveşte infracţiunile fiscale, conform 
art.5 al Convenţiei europene de extrădare din 1957: „în 
materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb va-
lutar, extrădarea se va acorda, în condiţiile prevăzute 
de prezenta Convenţie, numai dacă s-a hotărât astfel 
între părţile contractante pentru fiecare infracţiune sau 

categorie de infracţiuni”, iar art.66 din Tratatul dintre 
Republica Moldova şi România privind asistenţa juri-
dică în materie civilă şi penală, prevede: „în materie de 
taxe, impozite, vamă şi schimb valutar, extrădarea va 
fi acordată între Părţile Contractante, conform dispo-
ziţiilor prezentului tratat, pentru fapte care corespund, 
potrivit legii Părţii Contractante solicitate, unei infrac-
ţiuni de aceeaşi natură. Extrădarea nu va putea fi re-
fuzată pe motiv că legea Părţii Contractante solicitate 
nu prevede: acelaşi regim de taxe şi impozite sau nu 
conţine acelaşi tip de reglementări în materie de taxe şi 
impozite, vamă sau schimb valutar ca legislaţia Părţii 
Contractante solicitate”.

Explicaţia exceptării acestor categorii de infracţiuni 
se fundamentează pe motivul că aceste infracţiuni sunt 
condiţionate exclusiv de condiţiile locale şi deci parti-
culare ale fiecărui stat, aşadar fără rezonanţe extrateri-
toriale, fie pe motivul că nu prezintă un interes deosebit 
în sfera fenomenelor infracţionale.

Având în vedere că Republica Moldova este parte la 
un număr mare de convenţii internaţionale, care incri-
minează un şir de infracţiuni, aceste convenţii în par-
ticular conţin obligaţia de a extrăda şi de a coopera în 
materia asistenţei penale, iar faptele incriminate de ele 
sunt infracţiuni. Aceste convenţii prevăd că Republica 
Moldova poate să trateze aceste convenţii ca bază pen-
tru acordarea extrădării pentru persoanele care au co-
mis sau sunt învinuite de comiterea faptelor prevăzute 
de ele sau să tragă la răspundere penală persoanele care 
au comis respectivele fapte după maxima „aut dedere 
aut judicicare”, care semnifică, extrădează sau judecă.
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rea Convenţiei europene de extrădare, nr.1183-XIII din 14.05.97, în 
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Hotărârea Parlamentului nr.217-XII din 28.07.1990, în Buletinul 
Oficial al Republicii Moldova, 1990, nr.008.



Nr. 3, 2012REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

56

Î

SUMMArY
In this article, it is shown that it is not appropriate the decriminalization of spreading information on 

invention, utility model, industrial model or design, variety of the plant, the topography of the integrated 
circuit without the consent of the author (the creator) or of his successor in title, until the official publica-
tion of the registration data, by a person that such information have been assigned or have become known 
in another way, that is provided by par.(1) art.1852 PC RM. As well, the author argues that by inaction it 
cannot be committed the disclosure of the data contained in patent applications, an offence stipulated at 
par.1 art.44 Law nr.64 of Romania from 11.10.1991 on patents.

analiza laturii obiective a infracţiunii prevăzute 
la alin.(1) art.1852 CP RM. În plan paralel, va fi su-
pusă examinării latura obiectivă a infracţiunilor care 
comportă similarităţi cu infracţiunea prevăzută la alin.
(1) art.1852 CP RM. Avem în vedere infracţiunile pre-
văzute la art.58 şi 60 din Legea nr.64 a României din 
11.10.1991 pri vind brevetele de invenţie, art.41 şi 43 
din Legea nr.129 a României din 29.12.1992 privind 
protecţia desenelor şi mo de lelor industriale, precum şi 
art.27 şi 40 din Legea nr.255 a României din 31.12.1998 
privind pro tecţia noilor soiuri de plante.

Aşadar, latura obiectivă a infracţiunii, specificată la 
alin.(1) art.1852 CP RM, are următoarea structură: 

1) fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de răs-
pândire a informaţiilor privind invenţia, modelul de uti-
litate, desenul sau modelul industrial, soiul de plantă, 
topografia circuitului integrat fără consimţământul au-
torului (creatorului) sau al succesorului său în drepturi, 
până la publicarea oficială a datelor din cererea de înre-
gistrare, ori de însuşire frauduloasă a calităţii de autor 
al invenţiei, al modelului de utilitate, al desenului sau al 
modelului industrial, al soiului de plantă, al topografiei 
circuitului integrat, ori de constrângere la coautorat;

2) urmările prejudiciabile, şi anume – daunele în 
proporţii mari;

3) legătura de cauzalitate dintre fapta prejudiciabilă 
şi urmările prejudiciabile.

După cum se vede, acţiunea prejudiciabilă exami-
nată cunoaşte următoarele trei modalităţi normative cu 
caracter alternativ: 

1) răspândirea informaţiilor privind invenţia, mo-
delul de utilitate, desenul sau modelul industrial, soiul 
de plantă, topografia circuitului integrat fără consimţă-
mântul autorului (creatorului) sau al succesorului său 
în drepturi, până la publicarea oficială a datelor din ce-
rerea de înregistrare, de către o persoană căreia aceste 
informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit cunos-

LATURA  ObIECTIVĂ  A  INFRACŢIUNII  SPECIFICATE  LA 
alin.(1) art.1852 CP RM  ŞI  A  INFRACŢIUNILOR  SIMILARE 
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ncepem examinarea laturii obiective a infrac-
ţiunilor în domeniul proprietăţii industriale cu 

cute în alt mod; 
2) însuşirea frauduloasă de către un terţ a calităţii de 

autor al invenţiei, al modelului de utilitate, al desenului 
sau modelului industrial, al soiului de plantă, al topo-
grafiei circuitului integrat; 

3) constrângerea la coautorat.
Cu privire la prima dintre aceste modalităţi, con-

semnăm că, în conformitate cu pct.30 şi 31 din Hotă-
rârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedura de depunere şi exa-
minare a cererii de brevet de invenţie şi de eliberare a 
brevetului, nr.528 din 01.09.20091, datele ce le conţine 
cererea de brevet sunt confidenţiale de la data intrării 
în AGEPI până la publicarea acestora. Divulgarea lor 
fără acordul inventatorului sau al succesorului său în 
drepturi este interzisă, indiferent de modul în care per-
soanele au luat cunoştinţă de ele şi oricare ar fi calitatea 
acestor persoane; pentru divulgarea invenţiei până la 
publicarea cererii, persoanele culpabile poartă răspun-
dere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Prevederi similare vizând interdicţia de divulgare a 
informaţiilor privind obiectele de proprietate industri-
ală fără consimţământul autorului (creatorului) sau al 
succesorului său în drepturi, până la publicarea oficială 
a datelor din cererea de înregistrare, de către o persoa-
nă căreia aceste informaţii i-au fost încredinţate sau 
i-au devenit cunoscute în alt mod, conţin alte acte nor-
mative (de exemplu, alin.(3) art.19 din Legea privind 
protecţia desenelor şi modelelor industriale). Pe cale 
de consecinţă, nerespectarea obligaţiei de nedivulgare 
reprezintă temeiul aplicării răspunderii în baza alin.(1) 
art.1852 CP RM.

În contextul examinării modalităţii de răspândire a 
informaţiilor privind invenţia, modelul de utilitate, de-
senul sau modelul industrial, soiul de plantă, topogra-
fia circuitului integrat fără consimţământul autorului 
(creatorului) sau al succesorului său în drepturi, până la 
publicarea oficială a datelor din cererea de înregistrare, 
de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost 
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încredinţate sau i-au devenit cunoscute în alt mod, atra-
ge atenţia opinia exprimată de D.D. Skrebeț. Potrivit 
acesteia, autorul recomandă defalcarea din art.147 al 
Codului penal al Federaţiei Ruse a părţii relativ la mo-
dalitatea de răspândire a informaţiilor privind invenţia, 
modelul de utilitate sau modelul industrial, secundată 
de includerea acestei părţi în art.183 al Codului penal 
al Federaţiei Ruse, care stabileşte răspunderea pentru 
obţinerea şi răspândirea ilegală a informaţiilor ce con-
stituie secret comercial, fiscal sau bancar2.

Nu considerăm oportună operarea unui astfel de 
amendament în legislaţia Republicii Moldova. Or, în 
contextul legislaţiei penale a RM nu răspunderea pe-
nală, dar răspunderea contravenţională atrage fapta de 
divulgare a informaţiilor ce constituie secret comerci-
al, bancar sau fiscal de către un funcţionar public sau 
de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost 
încredinţate sau i-au devenit cunoscute în legătură cu 
serviciul ei (în conformitate cu alin.(2) art.107 al Co-
dului contravenţional). Ar fi cu totul inacceptabilă dez-
incriminarea răspândirii informaţiilor privind invenţia, 
modelul de utilitate, desenul sau modelul industrial, 
soiul de plantă, topografia circuitului integrat, fără con-
simţământul autorului (creatorului) sau al succesorului 
său în drepturi, până la publicarea oficială a datelor 
din cererea de înregistrare, de către o persoană căreia 
aceste informaţii i-au fost încredinţate sau i-au devenit 
cunoscute în alt mod. Aceasta în timp ce însuşirea fra-
uduloasă de către un terţ a calităţii de autor al invenţi-
ei, al modelului de utilitate, al desenului sau modelului 
industrial, al soiului de plantă, al topografiei circuitului 
integrat, precum şi constrângerea la coautorat şi-ar păs-
tra în continuare caracterul infracţional. Considerăm că 
toate cele trei modalităţi de realizare a infracţiunii, pre-
văzute la alin.(1) art.1852 CP RM, au aproximativ ace-
laşi grad de pericol social. În aceste condiţii, ar fi lipsită 
de fundamentare ştiinţifică decalarea acestor modalităţi 
tocmai în funcţie de gradul de pericol social. 

În alt context, în conformitate cu legislaţia penală 
română, divulgarea datelor cuprinse în cererile de bre-
vet este incriminată la art.60 al Legii nr.64 a României 
din 11.10.1991 pri vind brevetele de invenţie. Prevederi 
similare conţine art.43 al Legii nr.129 a României din 
29.12.1992 privind protecţia desenelor şi mo de lelor 
industriale, precum şi alin.(3) art.40 al Legii nr.255 a 
României din 31.12.1998 privind pro tecţia noilor so-
iuri de plante.

Prin „divulgarea datelor cuprinse în cererile de bre-
vet”, se are în vedere încălcarea dispoziţiei de la alin.
(1) art.44 din Legea nr.64 a României din 11.10.1991 
pri vind brevetele de invenţie, care stabileşte că inven-
ţia, care face obiectul cererii de brevet nu poate fi divul-
gată fără acordul inventatorului sau succesorului său în 
drepturi până la publicarea descrierii acesteia de către 
OSIM. În acest mod, fapta în cauză îşi dovedeşte peri-
colul social prin aceea că afectează dreptul solicitantu-
lui cererii de brevet, de a nu-i fi divulgată, fără acordul 
său, invenţia care face obiectul cererii de brevet, până 
la publicarea acesteia.

De asemenea, fapta analizată îşi dovedeşte pericolul 
social prin aceea că face posibilă însuşirea fără drept a 
calităţii de inventator, infracţiune care este prevăzută la 
art.58 al Legii nr.64 a României din 11.10.1991 pri vind 
brevetele de invenţie. În acest plan, susţinem opinia 
exprimată de V.Lazăr: „Se poate observa că pe acest 
traseu de la depunerea cererii de brevet şi până la pu-
blicarea acestuia (termenul fiind de 18 luni), persoana 
fizică poate să-şi însuşească în mod fraudulos calitatea 
de inventator care aparţine de fapt altei persoane”3.

După cum rezultă din alin.(1) art.14 al Legii nr.64 
a României din 11.10.1991 pri vind brevetele de in-
venţie, cererea de brevet de invenţie conţinând datele 
de identificare a solicitantului, însoţită de descrierea 
invenţiei, de revendicări şi, dacă este cazul, de desene 
explicative, toate redactate în limba română, se depune 
la OSIM şi constituie depozitul naţional reglementar. 
Potrivit art.23 al Legii nr.64 a României din 11.10.1991 
pri vind brevetele de invenţie, cererile de brevet de in-
venţie, pentru care a fost constituit depozitul naţional 
reglementar, sunt publicate imediat după expirarea 
unui termen de 18 luni de la data de depozit sau, dacă 
a fost recunoscută o prioritate, de la data acestei priori-
tăţi, cu excepţia celor referitoare la invenţiile cărora li 
se atribuie regimul de secrete de stat.

În acest fel, latura obiectivă a conţinutului constitu-
tiv are drept componentă principală elementul materi-
al constând în acţiunea de divulgare, adică de aducere 
la cunoştinţa diverselor persoane a datelor cuprinse în 
cererile de brevet. Cerinţa esenţială pentru existenţa 
elementului material este ca divulgarea datelor menţi-
onate să se facă înainte de publicarea acestora odată cu 
cererea de brevet.

De asemenea, în structura infracţiunii de divulgare 
a datelor cuprinse în cererile de brevet, există o situa-
ţie premisă constând în existenţa, în cadrul procedurii 
de soluţionare a cererilor sau contestaţiilor în legătură 
cu brevetele de invenţie, a unei cereri de brevet for-
mulate în condiţiile legii. În context, V. Lazăr susţine 
că reprezintă o situaţie premisă faptul că divulgarea se 
face în termenul de la data depunerii cererii şi până la 
data publicării ei4. Nu considerăm această împrejurare 
având caracterul unei situaţii premisă. Ea nu este un 
punct de plecare în desfăşurarea faptei de divulgare. Ea 
constituie o condiţie temporală pe care se grevează des-
făşurarea acestei fapte.

O altă contradicţie vizează faptul dacă poate fi să-
vârşită pe calea inacţiunii fapta de divulgare a datelor 
cuprinse în cererile de brevet. Astfel, M.A. Hotca şi 
M.Dobrinoiu consideră că divulgarea datelor, cuprin-
se într-o cerere de brevet, se poate concretiza nu doar 
într-o acţiune, dar şi într-o inacţiune: „Prin inacţiune, 
datele din cererea de brevet sunt anume expuse pentru a 
fi consultate sau copiate de către persoanele interesate... 
Prin inacţiune, făptuitorul nu ia măsurile necesare pen-
tru a preveni consultarea directă sau accidentală a docu-
mentelor”5. În ce ne priveşte, observăm că, de fapt, este 
descris un exemplu de acţiune, alături de un exemplu 
care nu are nici o legătură cu divulgarea. Or, expune-
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rea datelor din cererea de brevet nu poate fi considerat 
exemplu de conduită pasivă a făptuitorului. Iar neluarea 
de măsuri necesare pentru a preveni consultarea direc-
tă sau accidentală a documentelor poate fi calificată, 
eventual, ca neglijenţă în serviciu având caracter infrac-
ţional sau disciplinar. În concluzie, singurul înţeles pe 
care-l putem accepta pentru noţiunea de divulgare este 
cel derivând din definiţia propusă de V.Lazăr: „Prin «a 
divulga» se înţelege a da în vileag o informaţie sau date 
cu caracter confidenţial sau secret către o altă persoană 
interesată sau neinteresată să le afle”6.

Un alt semn de întrebare îl ridică enunţarea exempli-
ficativă a modalităţilor de realizare a infracţiunii prevă-
zute la art.60 al Legii nr.64 a României din 11.10.1991 
pri vind brevetele de invenţie: viu-grai, comunicare prin 
scrisori sau mijloace electronice; nerespectarea norme-
lor de protecţie a informaţiilor etc. Referitor la ultimul 
exemplu prezentat, considerăm că s-a admis o confuzie 
de noţiuni: nerespectarea normelor de protecţie a in-
formaţiilor este de esenţa oricărei ipoteze a divulgării 
datelor cuprinse în cererile de brevet până la publicarea 
lor. Cu alte cuvinte, nerespectarea normelor de protec-
ţie a informaţiilor este cea care conferă ilicitate fap-
tei incriminate la art.60 al Legii nr.64 a României din 
11.10.1991 pri vind brevetele de invenţie. Ea nu poate fi 
privită nicidecum în calitate de modalitate de realizare 
a faptei în cauză.

În altă ordine de idei, referitor la cea de-a doua mo-
dalitate a acţiunii prejudiciabile specificate la alin.(1) 
art.1852 CP RM – însuşirea frauduloasă de către un 
terţ a calităţii de autor al invenţiei, al modelului de uti-
litate, al desenului sau modelului industrial, al soiului 
de plantă, al topografiei circuitului integrat – este de 
menţionat că dreptul de autor al invenţiei, al modelu-
lui de utilitate, al desenului sau modelului industrial, al 
soiului de plantă, al topografiei circuitului integrat este 
un drept personal inalienabil şi protejat fără termen. 
Noţiunea „inalienabil” înseamnă că, potrivit legii sau 
voinţei păr ţilor, acest drept nu poate fi înstrăinat. 

Or, dacă un drept nu poate fi înstrăinat, el nu poa-
te fi nici însuşit, arogat. Este cunoscut că cererea de 
înregistrare trebuie să conţină indicaţii care să permită 
stabilirea identităţii autorului invenţiei, al modelului de 
utilitate, al desenului sau modelului industrial, al soiu-
lui de plantă, al topografiei circuitului integrat. De aici 
deducem că titularul dreptului de autor al invenţiei, al 
modelului de utilitate, al desenului sau modelului in-
dustrial, al soiului de plantă, al topografiei circuitului 
integrat nu poate fi un anonim. Pentru a putea avea 
calitatea de autor, el trebuie să-şi declare identitatea. 
Dacă persoana, nefiind autor al invenţiei, al modelului 
de utilitate, al desenului sau al modelului industrial, al 
soiului de plantă, al topografiei circuitului integrat, va 
declara identitatea sa în cererea de înregistrare, ea îşi va 
însuşi fraudulos calitatea de autor. Prin aceasta, făptui-
torul va viola dreptul moral al inventatorului de a fi re-
cunoscut autor al invenţiei, al modelului de utilitate, al 
desenului sau modelului industrial, al soiului de plantă, 
al topografiei circuitului integrat.

Nu numai declararea frauduloasă a identităţii în 
cererea de înregistrare poate fi considerată modalitate 
faptică a însuşirii frauduloase de către un terţ a calităţii 
de autor al invenţiei, al modelului de utilitate, al de-
senului sau modelului industrial, al soiului de plantă, 
al topografiei circuitului integrat. Susţinem punctul de 
vedere al lui V.Iustin care consideră că, printre astfel 
de modalităţi, se poate număra, de exemplu, prezenta-
rea într-o emisiune televizată de către o persoană care 
pretinde că este autor, deşi această prezentare nu co-
respunde realităţii7. De asemenea, agreăm poziţia lui            
К.В. Кузнецов, care consideră că, de exemplu, însu-
şirea frauduloasă de către un terţ a calităţii de autor al 
invenţiei se poate concretiza în reproducerea invenţiei 
în vederea arogării calităţii de autor pe care o are vic-
tima infracţiunii8. Totuşi, nu putem face abstracţie de 
faptul că, în acest caz, ne aflăm la etapa de tentativă de 
infracţiune. Reproducerea invenţiei trebuie să aibă ca 
efect arogarea calităţii de autor pe care o are victima 
infracţiunii, pentru ca infracţiunea, prevăzută la alin.(1) 
art.1852 CP RM, să se consume.

Este posibil ca însuşirea frauduloasă de către un terţ 
a calităţii de autor al invenţiei, al modelului de utilita-
te, al desenului sau modelului industrial, al soiului de 
plantă, al topografiei circuitului integrat să fie secunda-
tă de prezentarea de false dovezi cu privire la crearea 
unei invenţii, a unui model de utilitate, a unui desen 
sau model industrial, a unui soi de plantă, a unei topo-
grafii a circuitului integrat, ori la paternitatea acesteia. 
În această situaţie, infracţiunea, prevăzută la alin.(1) 
art.1852 CP RM, poate forma concurs cu infracţiunea 
specificată la art.361 CP RM (presupunând modalitatea 
de folosire a documentelor oficiale false, care acordă 
drepturi sau eliberează de obligaţii). Or, prezentarea 
de asemenea dovezi false depăşeşte cadrul infracţiunii 
prevăzute la alin.(1) art.1852 CP RM.

Cerinţa esenţială pentru existenţa acţiunii prejudici-
abile în modalitatea analizată este lipsa oricărui temei 
real pentru justificarea calităţii pretinse, ceea ce înseam-
nă însuşirea fără drept a calităţii de autor al invenţiei, 
al modelului de utilitate, al desenului sau modelului 
industrial, al soiului de plantă, al topografiei circuitului 
integrat.

De aceea, obţinerea legală a calităţii de autor al 
invenţiei, al modelului de utilitate, al desenului sau 
modelului industrial, al soiului de plantă, al topografi-
ei circuitului integrat exclude aplicarea răspunderii în 
baza alin.(1) art.1852 CP RM. În context, se prezintă 
ca ilustrativă următoarea speţă din practica judiciară: 
reclamantul S.V. a depus cerere de chemare în judecată 
către „D.” SRL cu privire la recunoaşterea calităţii de 
autor asupra modelelor industriale (articole de vesti-
mentaţie pentru lucru) protejate prin certificatele DMI 
281 şi 282 şi anularea de către AGEPI a certificatelor 
DMI 281 şi 282. Întreprinderea „D.” SRL, al cărei ad-
ministrator şi angajat a fost reclamantul, a înregistrat la 
AGEPI următoarele modele industriale, al căror autor 
este reclamantul: certificatul 281 – tunică şi articole de 
uniformă pentru acoperit capul, cu 11 obiecte; certifica-
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tul 282 – îmbrăcăminte şi articole de uniformă pentru 
acoperit capul, 5 obiecte. În 2007, fiica reclamantului 
a creat o nouă întreprindere. Fiind preocupat de acti-
vitatea de producere, acesta a abandonat activitatea de 
administrator şi a trecut la întreprinderea fiicei sale. La 
07.12.1999, desenele şi modelele industriale nr.281 şi 
282 au fost înregistrate de către AGEPI după titularul 
„D.” SRL în baza cererilor titularului, acestuia fiindu-i 
eliberate certificate de înregistrare, iar, ulterior, în anul 
2004 – adeverinţe de reînnoire a termenului de valabili-
tate a certificatelor de înregistrare. Înregistrarea desene-
lor şi modelelor industriale nr.281 şi 282 a fost efectua-
tă, în temeiul art.16(10) din Legea privind protecţia de-
senelor şi modelelor industriale din 15.10.1996. Drept 
urmare, au fost emise hotărârile de înregistrare a dese-
nelor şi modelelor industriale şi eliberare a certificate-
lor de înregistrare pe numele titularului „D.” SRL. La 
11.12.2007, la AGEPI au fost depuse: cererea nr.1253 
de înregistrare a contractului de cesiune referitor la de-
senul/modelul industrial nr.281, şi cererea nr.1254 de 
înregistrare a contractului de cesiune referitor la dese-
nul/modelul industrial nr.282, conform cărora cedentul 
„D.” SRL transmite cesionarului S.V. drepturile asupra 
desenelor/modelelor industriale nr.281 şi 282. Însă păr-
ţile în contractele de cesiune nu au finalizat procedura 
de înregistrare a contractelor de cesiune menţionate, 
deşi au fost notificate despre remedierea iregularităţi-
lor depistate la etapa examinării acestor contracte. În 
contractele de cesiune nu este indicată data alcătuirii şi 
semnării, lipseşte ştampila părţilor în contract, cedentul 
nu s-a prezentat la AGEPI pentru confirmarea inven-
ţiilor sale. Instanţa de judecată a considerat că recla-
mantul nu a prezentat probe în confirmarea cerinţelor 
sale şi, din aceste considerente, cererea de chemare în 
judecată înaintată de S.V. către „D.” SRL cu privire la 
recunoaşterea calităţii de autor asupra modelelor indus-
triale urmează a fi respinsă ca neîntemeiată9.

În speţa prezentată, lipsesc temeiurile pentru a con-
sidera că întreprinderea „D.” SRL i-ar fi însuşit fraudu-
los calitatea de autor al respectivelor desene sau mode-
le industriale lui S.V. După cum s-a putut vedea, fiind 
părţi în contractele de cesiune, S.V. şi întreprinderea 
„D.” SRL nu au finalizat procedura de înregistrare a 
contractelor de cesiune menţionate. În consecinţă, „D.” 
SRL şi-a păstrat dreptul de folosire a desenelor sau mo-
delelor industriale în cauză, fără a pretinde la calitatea 
de autor al acestora.

În altă privinţă, în conformitate cu legislaţia pena-
lă română, însuşirea fără drept a calităţii de inventator 
este incriminată la art.58 al Legii nr.64 a României din 
11.10.1991 pri vind brevetele de invenţie. Prevederi si-
milare conţine art.41 al Legii nr.129 a României din 
29.12.1992 privind protecţia desenelor şi mo de lelor 
industriale.

Prin „însuşirea fără drept a calităţii de inventator”, 
se are în vedere fapta persoanei care îşi însuşeşte fără 
drept, în orice mod, calitatea de inventator, adică îşi 
arogă calitatea de persoană care a creat invenţia. În 
acest sens, susţinem poziţia lui V.Lazăr: „Conceptul 

«însuşire» are un alt sens decât cel folosit în cazul in-
fracţiunilor contra patrimoniului, pentru că făptuitorul 
îşi însuşeşte un drept care nu este al lui, urmând ca după 
aceea să efectueze diferite acte juridice în legătură cu 
acest drept”10.

Cu privire la o situaţie similară, M.A. Hotca şi 
M.Dobrinoiu susţin că modalităţile faptice ale însuşirii 
fără drept a calităţii de inventator sunt: înscrierea în ce-
rerea de înregistrare de către împuternicit a numelui său 
ca fiind autorul de drept şi depunerea acesteia la OSIM; 
sustragerea docu mentaţiei ce cuprinde descrierea ele-
mentelor noi ale desenului sau modelului industrial, 
schiţelor ori specimenelor şi depunerea lor la OSIM 
odată cu cererea de înregistrare etc.11. Considerăm că 
ultimul exemplu necesită o precizare: întrucât sustrage-
rea depăşeşte cadrul faptei de însuşire fără drept a cali-
tăţii de inventator, se impune calificarea suplimentară 
în baza art.208 al Codului penal român din 1968. 

În alt context, este posibil ca fapta de însuşire fără 
drept a calităţii de inventator să fie însoţită de prezen-
tarea de false dovezi cu privire la crearea unei invenţii 
şi la paternitatea acesteia. În atare condiţii, infracţiu-
nea de însuşire fără drept a calităţii de inventator poate 
forma concurs cu infracţiunea de uz de fals (art.291 al 
Codului penal român din 1968).

Cerinţa esenţială pentru existenţa faptei de însuşi-
re fără drept a calităţii de inventator este lipsa oricărui 
temei real pentru justificarea calităţii pretinse, ceea ce 
înseamnă însuşirea fără drept a calităţii de inventator. 
Ce înseamnă că însuşirea calităţii de inventator se face 
fără drept? Răspunzând la această întrebare, M.A. Hot-
ca şi M.Dobrinoiu postulează că se are în vedere lipsa 
la făptuitor a dreptului la calitatea de inventator, privit 
ca un bun imaterial care constituie una dintre cele mai 
importante prerogative care alcătuiesc drepturile in-
ventatorului, şi care implică recunoaşterea paternităţii 
adevăratului autor la o anumită invenţie, ce reprezintă 
rodul cercetării sale ştiinţifice12. Astfel, putem consta-
ta că însuşirea fără drept a calităţii de inventator este 
periculoasă socialmente, întrucât afectează, în mod di-
rect, dreptul inventatorului de a fi recunoscut autor al 
invenţiei.

Deoarece drepturile asupra unei invenţii sunt re-
cunoscute şi apărate prin acordarea unui brevet de in-
venţie de către OSIM, în condiţiile legii, însuşirea fără 
drept a calităţii de inventator nu se poate comite sub 
aspect temporal decât în cadrul procedurii de soluţi-
onare a cererii de brevet sau a celei de soluţionare a 
contestaţiilor ori cererilor de revocare a brevetului de 
invenţie. În aceste circumstanţe, însuşirea calităţii de 
autor al unei invenţii, ce nu-i aparţine, este posibilă prin 
însuşirea, fără consimţământul autorului, a documen-
taţiei necesare brevetării invenţiei şi folosirea acesteia 
pentru înregistrarea la OSIM a unei cereri de brevet sau 
înregistrarea unei asemenea cereri având ca obiect un 
proiect aparţinând unei alte persoane fără aprobarea 
acesteia.

Rezultă că situaţia premisă, caracteristică faptei 
incriminate la art.58 al Legii nr.64 a României din 
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11.10.1991 pri vind brevetele de invenţie, constă în des-
făşurarea unei proceduri legale de acordare a brevetelor 
de invenţie şi de recunoaştere, în acest mod, a calităţii 
de inventator a unei persoane.

În altă ordine de idei, referitor la cea de-a treia mo-
dalitate a acţiunii prejudiciabile prevăzute la alin.(1) 
art.1852 CP RM (modalitate care nu are un corespon-
dent în legislaţia penală română) – constrângerea la 
coautorat – este necesar a consemna că, de exemplu, 
potrivit alin.(3) art.19 al Legii privind protecţia desene-
lor şi modelelor industriale, constrângerea la coautorat 
constituie o încălcare a drepturilor autorului şi se pe-
depseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare. Preve-
deri similare conţin alte acte normative vizând regimul 
juridic al obiectelor proprietăţii industriale.

În contextul analizat, nu este clară poziţia A.V. Se-
rebrenikova, care susţine că legea penală trebuie modi-
ficată, astfel încât semantismul noţiunii „constrângerea 
la coautorat” să se extrapoleze asupra ipotezelor de 
aplicare a violenţei fizice şi psihice13. Nu putem fi de 
acord nici cu K.V. Kuznetov, care ne propune să înţele-
gem prin „constrângere la coautorat” numai constrân-
gerea fizică şi psihică14. Astfel de soluţii pot fi valabile 
în condiţiile legii penale ruse, nu şi ale celei a Republi-
cii Moldova.

Or, să nu uităm că, la lit.d) alin.(7) art.1852 CP RM, 
se prevede răspundere agravantă în cazul în care orica-
re infracţiune dintre cele prevăzute la art.1852 cP Rm 
se comite prin constrângere fizică sau psihică. În acest 
mod, legiuitorul a diferenţiat formele de constrânge-
re la coautorat în funcţie de gradul de pericol social, 
aceasta reflectându-se la calificarea faptei. Drept urma-
re, constrângerea fizică sau psihică la coautorat poate fi 
calificată numai în baza lit.d) alin.(7) art.1852 CP RM.

De aceea, considerăm că, în contextul infracţiunii 
specificate la alin.(1) art.1852 CP RM, termenul „con-
strângere” semnifică influenţarea asupra victimei pe 
calea abuzului de poziţia de vulnerabilitate a victimei, 
a profitării de starea de neputinţă a victimei etc. (cu ex-
cepţia influenţării prin violenţă sau prin ameninţare cu 
violenţa), pentru a o determina să-l recunoască pe făp-
tuitor sau pe oricare altă persoană în calitate de coautor 
al invenţiei, al modelului de utilitate, al desenului sau 
modelului industrial, al soiului de plantă, al topografiei 
circuitului integrat. 

Considerăm că dispoziţia de la alin.(1) art.1852 cP 
RM necesită completare în vederea lărgirii sferei de 
aplicare a acestei norme. La concret, recomandăm ca, 
în această dispoziţie, după cuvintele „sau constrângerea 
la coautorat” să fie inclusă sintagma „ori la renunţarea 
la autorat”. Or, la moment, în legea penală a Republicii 
Moldova nu este incriminată constrângerea la renunţa-
rea la autoratul asupra invenţiei, modelului de utilitate, 
desenului sau modelului industrial, soiului de plantă, 
topografiei circuitului integrat. Însă această faptă este 
nu mai puţin periculoasă socialmente decât constrân-
gerea la coautoratul asupra invenţiei, modelului de 
utilitate, desenului sau modelului industrial, soiului de 
plantă, topografiei circuitului integrat. În acest fel, în 

varianta proiectată a dispoziţiei de la alin.(1) art.1852 
CP RM, maniera de formulare ar fi similară cu cea a 
dispoziţiei de la art.247 CP RM, care conţine sintagma 
„constrângerea de a încheia o tranzacţie sau de a refu-
za încheierea ei”. Totodată, această completare nu ar 
afecta în nici un fel aplicarea răspunderii agravante în 
baza lit.d) alin.(7) art.1852 CP RM, în orice ipoteză de 
constrângere fizică sau psihică, deci şi în ipoteza pro-
iectată de constrângere fizică sau psihică la renunţarea 
la autorat.

În alt context, merită atenţie ideea, formulată de că-
tre A.Reşetnicov, că nu este exclus ca falsificarea docu-
mentelor, depuse la AGEPI în vederea obţinerii titlului 
de protecţie pentru obiectele proprietăţii industriale, 
să fie precedată de infracţiunea de şantaj (art.189 CP 
RM). Aceasta are loc atunci când creatorul este con-
strâns să cedeze paternitatea asupra obiectului propri-
etăţii industriale, deci să renunţe inclusiv la drepturile 
patrimoniale care rezultă din folosirea acestui obiect. 
Pe cale de consecinţă, făptuitorul falsifică informaţia 
privind identitatea autorului obiectului proprietăţii in-
dustriale, atunci când întocmeşte cererea de obţinere a 
titlului de protecţie pentru acest obiect. În ansamblu, 
cele săvârşite formează concursul infracţiunilor prevă-
zute la art.189 şi 361 CP RM15.

Totuşi, este necesar de precizat că soluţia, propusă 
de A.Reşetnicov de aplicare a art.189 CP RM, nu este 
valabilă în condiţiile legii penale în vigoare a Repu-
blicii Moldova. Aceasta pentru că, la alin.(1) art.1852 
CP RM, se stabileşte răspunderea pentru constrângerea 
la coautoratul asupra invenţiei, modelului de utilitate, 
desenului sau modelului industrial, soiului de plan-
tă sau topografiei circuitului integrat. În consecinţă, 
atunci când creatorul este constrâns să cedeze paterni-
tatea asupra obiectului proprietăţii industriale, art.189 
CP RM trebuie privit ca o normă generală, iar alin.(1) 
art.1852 CP RM (sau lit.d) alin.(7) art. 1852 CP RM) 
trebuie privit ca o normă specială. În acord cu regula 
fixată la art.116 CP RM, aplicabil va fi numai alin.(1) 
art.1852 CP RM (sau lit.d) alin.(7) art. 1852 CP RM).

În alt registru, nu poate alcătui conţinutul noţiunii 
de constrângere, utilizată la alin.(1) art.1852 CP RM, 
influenţarea asupra creatorului obiectului de proprieta-
te industrială prin rugăminţi, ordine, prin oferirea unor 
sume de bani sau a diverselor avantaje ori profituri, prin 
îndemnuri, amăgiri etc.

Încheind examinarea laturii obiective a infracţiunii 
specificate la alin.(1) art.1852 CP RM (şi a infracţiuni-
lor similare prevăzute în legislaţia penală a României), 
menţionăm că această infracţiune este una materială. 
Pentru consumarea infracţiunii în cauză, este obliga-
torie producerea daunelor în proporţii mari. Dacă cele 
săvârşite nu implică producerea unor astfel de daune, 
calificarea poate fi făcută conform art.103 din Codul 
contravenţional. Nu se cere producerea unor astfel de 
daune în conformitate cu art.58 şi 60 ale Legii nr.64 a 
României din 11.10.1991 pri vind brevetele de invenţie, 
art.41 şi 43 ale Legii nr.129 a României din 29.12.1992 
privind protecţia desenelor şi mo de lelor industriale, 
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precum şi art.27 şi 40 ale Legii nr.255 a României din 
31.12.1998 privind pro tecţia noilor soiuri de plante.

Trebuie de menţionat că calcularea valorii cuantu-
mului prejudiciilor cauzate de folosirea ilicită a obiec-
telor de proprietate industrială se face în conformitate 
cu capitolul XI (pct.31-38) al Anexei nr.1 la Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova cu privire la evalua-
rea obiectelor de proprietate intelectuală, nr.783 din 
30.06.2003: „Calcularea cuantumului prejudiciilor re-
spective se efectuează în cazul în care a fost constatat 
faptul de încălcare a drepturilor titularului obiectului 
de proprietate industrială, iar acesta a intentat o acţiune 
împotriva contravenientului. În cheltuielile suportate 
de contravenient lipseşte componenta inovării. Ele in-
clud consumurile şi cheltuielile destinate transformării 
obiectului de proprietate industrială într-o sursă de ve-
nit, precum şi cheltuielile aferente fabricării şi comerci-
alizării produsului contrafăcut. Calcularea valorii cuan-
tumului prejudiciilor cauzate titularului drepturilor asu-
pra obiectelor de proprietate industrială este necesară în 
următoarele cazuri: a) contestarea de către titularul de 
drepturi, în instanţa de judecată, a terţilor care folosesc 
ilicit obiectele de proprietate industrială ce-i aparţin, în 
scopul reparării prejudiciilor cauzate şi lichidării altor 
consecinţe ale acţiunilor ilicite; b) contestarea de către 
contravenient a cuantumului compensaţiei pentru pre-
judicii, pretins de către titularul drepturilor exclusive 
asupra obiectelor de proprietate industrială; c) utiliza-
rea de către experţii instanţelor judiciare a rezultatelor 
evaluării în procesul soluţionării litigiilor ce ţin de în-
călcarea drepturilor titularilor obiectelor de proprietate 
industrială.

Calcularea valorii cuantumului prejudiciilor titula-
rului (venitului contravenientului) cauzate de contrave-
nient prin utilizarea produsului contrafăcut se efectuea-
ză prin aplicarea următoarei formule:
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în care: vP  reprezintă cuantumul profitului obţinut 
de către contravenient prin utilizarea produsului con-
trafăcut în perioada calculată; Pti

c  – profitul net obţinut 
în anul t din vânzarea produsului contrafăcut pe piaţa 
internă; Ptl

c  – profitul net obţinut în anul t din vânza-
rea produsului contrafăcut pe piaţa externă; t1 – anul cu 
care începe perioada calculată (anul întâi de încălcare a 
drepturilor); tn – anul cu care se încheie perioada calcu-
lată (anul în care a încetat folosirea ilicită a obiectului 
de proprietate industrială sau anul în care a fost intenta-
tă acţiunea privind folosirea ilicită a obiectului de pro-
prietate industrială); K

t
dc  – coeficientul incremental al 

ratelor bancare pentru plasamente şi/sau credite în anul 
t; J – indicele preţurilor în anul t în ramurile legate de 
folosirea produsului contrafăcut sau tJ  – rata inflaţiei.

Calcularea indicatorilor eficienţei utilizării produ-
sului contrafăcut se efectuează în baza modelului expus 
în compartimentele precedente, operându-se corectarea 
perioadei de timp. În prezentul compartiment, este ex-
pusă metoda de estimare a venitului obţinut în perioada 

anterioară. Prin urmare, ea nu inserează calcule referi-
toare la scontarea fluxurilor previzibile ale mijloacelor 
băneşti.

În cazul în care contravenientul a fabricat anterior 
un produs analog fără utilizarea obiectului de proprie-
tate industrială, calcularea valorii produsului contrafă-
cut se efectuează prin aplicarea următoarei formule:

P
g 
= ∑ S

jp
 x CP

rg  
,

r

j=l

c c c

în care: c
gP  reprezintă valoarea produsului contra-

făcut vândut în anul t conform categoriei j de venit; Sjp

c  
– volumul producţiei fabricate în anul t, care formea-
ză categoria j de venit;  CP

rg

c – valoarea suplimentară a 
unităţii de producţie contrafăcute (lucrări, servicii) vân-
dute în anul t, care formează categoria j de venit.

În cazul în care contravenientul nu a fabricat ante-
rior un produs analog cu cel contrafăcut, calcularea va-
lorii vânzărilor se efectuează prin aplicarea următoarei 
formule:

P
g 
= ∑ S

jp
 x C

jrr  
,

r

j=l

c c

în care: Sjp

c  reprezintă volumul producţiei fabricate 
în anul t, care formează categoria j de venit; Cjrr – pre-
ţul de vânzare (angro, cu amănuntul, mondial, de piaţă) 
al unităţii de producţie contrafăcute în anul t, conform 
categoriei j de venit.

În cazul în care lipsesc datele iniţiale, încasările fi-
nanciare suplimentare provenite din vânzări se exprimă 
prin diferenţa dintre încasările operate conform fiecărei 
categorii de venit aparte, obţinut până la folosirea şi după 
folosirea obiectului de proprietate industrială. Calcularea 
se efectuează prin aplicarea următoarei formule:

P
g 
= ∑ P

jg
 x P

jg 
,

r

j=l

c l

în care: Pjg

l  reprezintă încasările băneşti totalizate 
ale contravenientului provenite din vânzări în anul t;    
Pjg– încasările băneşti anuale provenite din vânzările 
realizate cu un an înainte de a începe folosirea produ-
sului contrafăcut”.

Recurgând la interpretarea prin analogie, considerăm 
că acest mod de calculare a mărimii daunelor cauzate 
este valabil în ipoteza oricăreia dintre infracţiunile pre-
văzute la alin.(2)-(6) şi la lit.e) alin.(7) art.1852 CP RM.

Trebuie de menţionat că, până la intrarea în vigoare 
a Legii Republicii Moldova pentru modificarea şi com-
pletarea unor acte legislative, adoptate de Parlamentul 
Republicii Moldova la 23.06.201116, infracţiunea, spe-
cificată la alin.(1) art.1852 CP RM, era o infracţiune 
formală.

Considerăm inoportună remanierea legislativă, 
în urma căreia infracţiunea dată a devenit infracţiu-
ne materială. Este nereuşită actuala structură a laturii 
obiective a infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.1852 cP 
RM, la care recomandăm să se renunţe. Dovadă este şi 
propunerea lui D.D. Skrebeț care propune, argumentat, 
legiuitorului rus să renunţe la structura de infracţiune 
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materială în cazul infracţiunii specificate la art.147 din 
Codul penal al Federaţiei Ruse, în favoarea structurii 
de infracţiune formală17.

Este adevărat că, până la intrarea în vigoare a Le-
gii pentru modificarea şi completarea unor acte legis-
lative din 23.06.2011, dispoziţia de la alin.(1) art.1852 

CP RM era dublată în anumite privinţe de cea de la 
art.103 din Codul contravenţional: însuşirea calităţii 
de autor, constrângerea la coautorat, divulgarea esenţei 
invenţiei, topografiei circuitului integrat sau a desenu-
lui/modelului industrial până la depunerea cererii, fără 
consimţământul autorului. Chiar şi aşa, nu remanierea 
legislativă în cauză este soluţia de eliminare a acestei 
dublări de norme.

Iată de ce, în primul rând, recomandăm ca, din dis-
poziţia de la alin.(1) art.1852 CP RM, să fie excluse cu-
vintele „care au cauzat daune în proporţii mari”. În al 
doilea rând, în paralel, propunem excluderea din Codul 
contravenţional a art.103. 

Argumentăm propunerea noastră prin faptul că noţi-
unea „constrângerea la coautorat” din dispoziţia art.103 
din Codul contravenţional are o arie de incidenţă mult 
prea restrânsă. De exemplu, în ce priveşte constrân-
gerea fizică, numai cea având gradul de intensitate a 
violenţei nepericuloase pentru viaţă şi sănătate poate 
intra sub incidenţa art.103 din Codul contravenţional. 
Întrucât sunt comparabile după gradul de pericol social, 
toate cele trei modalităţi ale faptei specificate la art.103 
din Codul contravenţional, acestea trebuie tratate la fel 
în sensul eliminării in corpore a prevederii de la art.103 
din Codul contravenţional.

Considerăm că doar pe calea realizării acestor re-
comandări de lege ferenda, se poate elimina dublarea 
dispoziţiei de la alin.(1) art.1852 CP RM de cea de la 
art.103 din Codul contravenţional, fără a fi schimba-
tă structura laturii obiective a infracţiunii prevăzute la 
alin.(1) art.1852 CP RM.

În altă ordine de idei, vom efectua analiza laturii 
obiective a infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.1852 cP 
RM. În paralel, va fi supusă examinării latura obiecti-
vă a infracţiunilor care prezintă similitudini cu infrac-
ţiunea prevăzută la alin.(2) art.1852 CP RM. Avem în 
vedere infracţiunile prevăzute la art.83 şi 86 ale Legii 
nr.84 a României din 15.04.1998 privind mărcile şi in-
dicaţiile geogra fice.

În urma analizei de drept penal a laturii obiective 
a infracţiunii specificate la alin.(1) art.1852 CP RM şi 
a infracţiunilor similare prevăzute în legislaţia penală 
română, pot fi formulate următoarele concluzii:

1) nu este oportună dezincriminarea răspândirii in-
formaţiilor privind invenţia, modelul de utilitate, dese-
nul sau modelul industrial, soiul de plantă, topografia 
circuitului integrat fără consimţământul autorului (cre-
atorului) sau al succesorului său în drepturi, până la pu-
blicarea oficială a datelor din cererea de înregistrare, 
de către o persoană căreia aceste informaţii i-au fost 
încredinţate sau i-au devenit cunoscute în alt mod, care 
este prevăzută la alin.(1) art.1852 CP RM; 

2) nu poate fi comisă pe calea inacţiunii divulga-

rea datelor cuprinse în cererile de brevet, faptă prevă-
zută la alin.(1) art.44 din Legea nr.64 a României din 
11.10.1991 pri vind brevetele de invenţie; 

3) în contextul infracţiunii prevăzute la art.58 al Le-
gii nr.64 a României din 11.10.1991 pri vind brevetele 
de invenţie, este posibil ca fapta de însuşire fără drept 
a calităţii de inventator să fie însoţită de prezentarea 
de false dovezi cu privire la crearea unei invenţii şi la 
paternitatea acesteia. În atare condiţii, infracţiunea de 
însuşire fără drept a calităţii de inventator poate forma 
concurs cu infracţiunea de uz de fals (art.291 al Codu-
lui penal român din 1968); 

4) în condiţiile legii penale a Republicii Moldova, 
legiuitorul a diferenţiat formele de constrângere la coa-
utorat în funcţie de gradul de pericol social, aceasta 
reflectându-se la calificarea faptei. Drept urmare, con-
strângerea fizică sau psihică la coautorat poate fi califi-
cată numai în baza lit.d) alin.(7) art.1852 CP RM.
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SUMMArY
Classical contract theory – as promoted by French and Romanian legal doctrine – dictates that the 

debtor’s fault in the breach of contract is a mandatory condition to the creditor’s right of termination. It 
supports that, in such a scenario, a party may not terminate the contract, but rather it ends ipso legem. This 
approach is the product of confusion between the right to damages for breach and the right to terminate, 
which are completely separate legal remedies. 

After having analysed the provisions of the Moldovan Civil Code and the trend in the principal European 
jurisdictions, the CISG as well as the Draft Common Frame of Reference, the author concludes that the 
classical theory is overly simplistic and ignores the situation of temporary or partial impossibility for which 
modern legal systems – such as the German or the Italian civil codes – do grant a right of termination. 

We support that the remedy of termination should be made available to the creditor independent of the 
debtor’s fault and based solely on the substantial test of fundamental breach of contract or the expiration 
of an additional period to perform (the German-inspired Nachfrist). 

I. Introducere
În prezentul studiu, autorul şi-a propus să cerceteze 

problema dacă, în sistemul Codului civil al Republi-
cii Moldova (CC)1, culpa sau vinovăţia debitorului în 
neexecutarea obligaţiei este sau nu o condiţie pentru 
apariţia dreptului la rezoluţiune sau reziliere, ori dacă 
simpla neexecutare esenţială (art.735 alin.(1) CC) sau 
expirare a termenului suplimentar acordat de creditor 
(art.709 alin.(1) CC) sunt suficiente pentru a îndreptăţi 
rezoluţiunea ori rezilierea contractului. 

Pentru a da un răspuns argumentat, vom analiza 
prevederile Codului civil (II), precum şi aspectele de 
drept comparat (III), în special prevederile Codului 
civil german (BGB) care au servit drept sursă de in-
spiraţie legiuitorului moldav la capitolul rezoluţiunii 
contractului. 

Discuţia suscitată de autor trebuie să ia în cont şi 
instituţia riscului contractului pe motiv de imposibilita-
te a neexecutării obligaţiei (IV). Or, acceptarea teoriei 
riscului contractului (care dictează că, în caz de neexe-
cutare a contractului pe motiv de forţă majoră ori altă 
imposibilitate, el nu poate fi rezolvit, ci încetează auto-
mat) are efectul de a limita domeniul rezoluţiunii doar 
la cazurile de culpă a debitorului. 

Autorul propune anumite concluzii privind proble-
ma juridică discutată şi face anumite propuneri de lege 
ferenda (V). 

II. Conceptul Codului civil
Analiza prevederilor Codului civil al Republicii 

Moldova ne permite să deducem următoarele legităţi 
relevante pentru a răspunde în fond la întrebarea pusă 
în discuţie:

(1) Vinovăţia este o condiţie expresă pentru apariţia 

CULPA  DEbITORULUI  ÎN  NEEXECUTAREA  
ObLIGAŢIEI  CA  O  CONDIŢIE  DE  REzOLUŢIUNE  

A  CONTRACTULUI
octavian CAZAC,

doctorand, lector (USM)
Recenzent: Sergiu BĂIEŞU, doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

dreptului la despăgubiri. Fie că se întemeiază pe neexe-
cutarea unei obligaţii civile oarecare, inclusiv generată 
de un contract (art.602 alin.(1) CC), fie că pe o faptă 
ilicită (art.1398 alin.(1) CC), dreptul la despăgubiri al 
creditorului sau, după caz, al victimei faptei ilicite, este 
condiţionat de vinovăţia debitorului sau, după caz, a au-
torului prejudiciului, cu excepţia cazurilor de răspunde-
re obiectivă (de exemplu, răspunderea posesorului unui 
izvor de pericol sporit în temeiul art.1410 CC). 

(2) Vinovăţia nu este o condiţie expresă pentru re-
zoluţiunea contractului. Articolele care prevăd drep-
tul legal general la rezoluţiunea contractului (art.709, 
art.735 şi art.748 CC) nu prevăd condiţia vinovăţiei. 

Totuşi, în opinia autorului Sergiu Mămăligă2, cul-
pa debitorului este o condiţie, ea putând fi dedusă din 
analiza dispoziţiilor 707 şi 708 CC care reglementea-
ză imposibilitatea executării neimputabilă debitorului. 
Aşadar, autorul citat arată că se poate observa astfel că 
legiuitorul a înţeles să facă distincţie între neexecuta-
rea culpabilă a obligaţiilor izvorâte dintr-un contract 
sinalagmatic şi neexecutarea neimputabilă debitorului, 
în această din urmă ipoteză aplicându-se fie dispozi-
ţiile care reglementează problema riscului contractual 
(art.707), fie cele referitoare la imposibilitatea execută-
rii din vina creditorului (art.708). La aceeaşi opinie se 
raliază autorul Aurel Băieșu3. 

Autorul Nicolae Eșanu este unicul care până acum 
în doctrina autohtonă a acceptat cu claritate că culpa nu 
este o condiţie de apariţie a dreptului la rezoluţiunea 
sau rezilierea contractului4. 

Opinii similare sunt exprimate în doctrina autohto-
nă în privinţa contractelor speciale. Bunăoară, autorul 
Oleg Efrim apreciază5 că rezoluţiunea contractului de 
înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă de 
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către beneficiar poate avea loc în caz de neexecutare, 
doar dacă există vinovăţia dobânditorului. Autorul nu 
expune o soluţie pentru cazul când dobânditorul nu 
oferă întreţinerea din motive întemeiate (de exemplu, 
boală), iar situaţia beneficiarului rămâne una incertă, 
deşi el şi-a executat partea sa de contract. Or, temeiul 
de imposibilitate a executării obligaţiilor de către do-
bânditor este prevăzut la art.844 alin.(2) CC în favoa-
rea dobânditorului şi în favoarea beneficiarului. Nu este 
clar de ce Oleg Efrim acordă beneficiarului acest drept 
de rezoluţiuni, inversând norma legală. 

După cum vom arăta în compartimentul IV din pre-
zenta lucrare, în cazul imposibilităţii temporare sau par-
ţiale de executare a contractului, soluţia care urmează 
a fi reţinută este existenţa unui drept de rezoluţiune al 
creditorului. Aceasta este, de asemenea, soluţia adop-
tată de recentele codificări europene jos. Astfel, lipsa 
culpei la neexecutare nu exclude rezoluţiunea. 

Dacă însă prestaţia a devenit imposibilă după sca-
denţă, adică debitorul răspunde conform art.618, propo-
ziţia a doua CC, iar art.707 nu i se aplică acestui caz. 

Un alt text de lege relevant este prevederea de bază 
din Legea RM privind protecţia consumatorului6 care-l 
îndreptăţeşte pe consumator la rezoluţiune în caz de 
vicii. Potrivit art.18 alin.(5) al legii, vânzătorul, pre-
statorul ,,restituie contravaloarea produsului vândut, 
serviciului prestat” imediat după constatarea imposi-
bilităţii folosirii acestora dacă deficienţa nu este im-
putabilă consumatorului şi dacă consumatorul a refu-
zat remedierea sau înlocuirea produsului, serviciului. 
Observăm că vinovăţia comerciantului este irelevantă 
în reglementarea rezoluţiunii de către consumator. În 
acelaşi sens, art.18 alin.(1) al legii. 

(3) Cazul de forţă majoră nu împiedică declararea 
rezoluţiunii. Conform art.606 alin.(4) CC dispune că 
prevederile respectivului articol ,,nu împiedică credi-
torul să ceară rezoluţiunea contractului”. Adică chiar 
şi atunci când obligaţia nu a fost executată din motive 
neimputabile debitorului (adică, imputabile unei forţe 
majore), creditorul poate rezolvi contractul. 

Soluţia este susţinută şi prin interpretarea literară a 
art.738 alin.(5) CС ,,după rezoluţiune, creditorul poate 
cere acoperirea prejudiciului produs prin neexecutarea 
contractului, cu excepţia cazului când debitorului nu 
îi este imputabilă cauza rezoluţiunii”. Dacă vinovă-
ţia avea să fie o condiţie indispensabilă a rezoluţiunii, 
atunci întreg acest alineat avea să fie inutil, aplicându-
se regula generală a art.602 CC. În plus, din partea care 
prevede excepţia este manifest că legiuitorul acceptă că 
rezoluţiunea poate apărea şi dintr-o cauză neimputabilă 
debitorului, şi anume, neexecutarea obligaţiei neimpu-
tabilă debitorului. 

Această analiză teoretică este susţinută şi prin raţi-
onalitatea ei practică. În cazul în care vânzătorul nu a 
predat bunul la termen din cauza unui accident rutier 
imputabil unui terţ, dacă este să aplicăm teoria vino-
văţiei, atunci cumpărătorul nu poate rezolvi contractul 

chiar dacă în contract s-a specificat că executarea la 
termen este de esenţa contractului şi că cumpărătorul 
nu are nevoie de bun după expirarea termenului. Aşa-
dar, este doar raţional şi logic de a acorda creditorului 
dreptul de a rezolvi imediat. Mai mult ca atât, repetăm, 
art.606 alin.(4) CC oferă în mod expres suportul legal 
necesar şi suficient. 

O altă observaţie, care rezultă din analiza practicii 
judiciare autohtone, este că, de regulă, împreună cu 
pretenţia de rezoluţiune ori reziliere a contractului, in-
stanţele judecătoreşti sunt chemate, în cadrul aceluiaşi 
proces, ca şi pretenţie conexă, să oblige partea vinovată 
la plata despăgubirilor. Credem că cu această ocazie se 
şi formează confuzia dintre condiţiile rezoluţiunii (care 
ignoră prezenţa culpei) şi cele ale obligaţiei de plată a 
despăgubirilor în repararea prejudiciului cauzat (care, 
conform art.602 CC, cuprinde culpa debitorului printre 
condiţiile sale). 

III. Aspecte de drept comparat
Nici în baza Codului civil german (BGB), precum a 

fost modificat în 20027, şi nici a art.79 alin.(5) al Con-
venţiei ONU8 privind contractele de vânzare internaţio-
nală de mărfuri, la care Republica Moldova este parte9, 
vinovăţia debitorului nu este o condiţie a rezoluţiunii. 

În studiul său comparatist, autorul Aurel Băieşu10 a 
demonstrat cerinţa existenţei, sub diferite forme şi mă-
suri, a culpei pentru angajarea răspunderii contractuale, 
în sensul apariţiei obligaţiei de despăgubire. Studiul 
însă nu acoperă cerinţa culpei pentru apariţia dreptului 
de a rezolvi contractul. 

În sistemul de drept român, autorul Ionuț-Florin 
Popa, făcând o retrospectivă a problemei11, constată că 
culpa (vinovăţia) debitorului în neexecutarea obligaţi-
ei sale este o condiţie în general acceptată de doctrina 
şi practica românească. În esenţă, pentru pronunţarea 
rezoluţiunii, se susţine că este necesar ca debitorul să 
fie în culpă pentru neexecutarea obligaţiilor sale sau 
ca, cel puţin, neexecutarea să îi poată fi imputată (ele-
mentul culpă fiind relativ în această ultimă ipoteză). 
Anumite cauze exclud culpa debitorului şi de aceea, în 
prezenţa acestora, rezoluţiunea nu poate fi pronunţată. 
Astfel, existenţa unor cauze străine, cum ar fi forţa ma-
joră, poate genera o imposibilitate fortuită de executare 
a contractului, atrăgând după sine suspendarea execu-
tării contractului sau chiar încetarea acestuia. 

În doctrina românească mai veche, s-a susţinut că 
rezoluţiunea este aplicabilă şi în ipoteza neexecutării 
fortuite a contractului. În acelaşi sens, şi doctrina fran-
ceză12 consideră că în acest caz ar avea de a face cu o 
ipoteză de rezoluţiune care se poate încadra în preve-
derile art.1184 Cod civil francez (art.1020 al vechiului 
Cod civil românesc).

Argumentul principal ar fi acela că articolul citat 
nu se opune pronunţării rezoluţiunii şi că intervenţia 
instanţei are drept rol o evaluare corectă a situaţiei de 
forţă majoră, în aprecierea sa, putând acorda un termen 
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de graţie menit să amâne executarea până la încetarea 
efectelor forţei majore. Ideea este pe deplin sustenabilă 
în contextul în care nu trebuie verificată pentru pronun-
ţarea rezoluţiunii condiţia culpei rămânând însă impor-
tantă, daca se solicită daune-interese. 

Alţi autori arată însă că imposibilitatea fortuită de 
executare a contractului – numită teoria riscurilor (pre-
văzută de art.1156 al vechiului Cod civil românesc), 
este o ipoteză distinctă de desfiinţare a acestuia şi că 
ea se încadrează în posibilele cazuri de caducitate a 
contractului13, ipoteze care nu exclud puterea de verifi-
care a instanţei şi, implicit, posibilitatea acordării unui 
termen de graţie pe perioada suspendării executării în 
intervalul în care aceasta ar fi imposibilă datorită forţei 
majore. În acelaşi sens, se expune şi doctrina româ-
nească recentă14.

Autorii români, care reţin culpa printre condiţiile de 
invocare a rezoluţiunii, arată că ea poate fi totuşi pro-
nunţată şi în ipoteze în care acest element nu poate fi 
reţinut, cum se întâmplă în cazul rezoluţiunii generate 
de viciile ascunse sau de evicţiune. În realitate, într-o 
versiune mai modernă se propune a vorbi doar de im-
putabilitatea neexecutării care poate sau nu să includă 
noţiunea de culpă, dar mai degrabă este o noţiune care 
ţine de o repartiţie a riscurilor contractuale şi se confun-
dă cu neexecutarea. Ca exemplu se poate lua ipoteza 
defectelor lucrului vândut. În cazul garanţiei menţio-
nate, chiar şi dacă nu se constată vreo culpă din partea 
înstrăinătorului, rezoluţiunea contractului poate opera. 
Acest lucru se întâmplă deoarece este natural să vedem 
în viciile ascunse un risc ce trebuie să fie suportat de 
către înstrăinător, şi nu de către dobânditor. De aceea, 
doctrina românească citată consideră că problema cul-
pei este secundară în invocarea rezoluţiunii şi că ea nu 
reprezintă o condiţie pentru invocarea acesteia, astfel 
cum se deduce implicit şi din ipotezele de reglementare 
în care rezoluţiunea operează în pofida inexistenţei ele-
mentului culpă. 

Doctrina franceză de ceva vreme a ajuns la ideea că 
culpa debitorului nu este necesară pentru pronunţarea 
rezoluţiunii, reţinându-se ca şi unică cerinţă substanţia-
lă pentru pronunţarea rezoluţiunii neexecutarea15. 

Pornind de la prevederile art.1551 al noului Cod civil 
al României, doctrina recentă opinează că unica condiţie 
de fond a rezoluţiunii este neexecutarea determinantă. 
Nici o altă condiţie nu poate fi reţinută ca temei logico-
juridic în acest context şi autorul se referă, cu precădere, 
la punerea în întârziere şi la culpa debitorului16. 

IV. Reformarea teoriei riscului contractului
Având în vedere concluzia exprimată mai sus, se 

pune următoarea problemă practică: obligaţia nu este 
executată la scadenţă; debitorul informează creditorul 
că el nu poate executa fiindcă este împiedicat de un 
eveniment în afara controlului său, cum ar fi forţa ma-
joră (război, embargo, inundaţie) ori un alt eveniment 
care uneori este greu de calificat drept forţă majoră, aşa 

ca îmbolnăvirea debitorului ori sechestrul conturilor 
bancare ale acestuia. Poate oare creditorul să purceadă 
la rezoluţiunea sau rezilierea contractului?

Doctrina clasică, de inspiraţie franceză, dă un răs-
puns negativ17. Sub influenţa acestui eveniment superi-
or, obligaţia devenită imposibilă a debitorului s-a stins. 
Deci creditorul nu mai are ce rezolvi; nu se poate re-
zolvi un contract ale cărui obligaţii s-au stins. 

Ardenţi apărători ai teoriei riscului contractului, au-
torii francezi18 ridică următoarele argumente de ce me-
canismul ,,dizolvării” contractului pentru imposibilita-
te este incompatibil cu cel al rezoluţiunii şi rezilierii: nu 
putem să oferim creditorului opţiunea între executare 
silită şi rezoluţiune; nu are rost să acordăm un termen 
suplimentar debitorului dacă obligaţia este imposibilă 
de executat; judecătorul nu poate aprecia dacă neexe-
cutarea este esenţială şi nici oportunitatea dispariţiei 
contractului; oricare dintre părţi poate invoca imposibi-
litatea, în special debitorul o invocă cu titlu de excepţie, 
însă dreptul de a rezolvi contractul îl are doar credito-
rul. S-a concluzionat astfel că dizolvarea contractului 
pentru imposibilitatea executării sale se aproprie mai 
mult de caducitate decât de rezoluţiune. 

La o primă vedere, aceeaşi soluţie de principiu o dă 
şi Codul civil al Republicii Moldova în art.663 şi 707 
CC potrivit cărora obligaţia se stinge prin imposibili-
tatea executării dacă imposibilitatea se datorează unei 
împrejurări pentru care debitorul nu răspunde. Totoda-
tă, debitorul pierde dreptul de a cere executarea obli-
gaţiei corelative. În cazul în care imposibilitatea este 
parţială, obligaţia corelativă se reduce corespunzător. 
Această analiză o face şi comentatorul Codului civil, 
autorul Nicolae Eșanu19 care vede în orice imposibilita-
te de executare a obligaţiilor o metodă de încetare auto-
mată a contractului, fără necesitatea de notificare. 

Soluţia a fost nuanţată însă judicios în unele sisteme 
de drept. Codul civil italian20 distinge la art.1256 între 
imposibilitatea permanentă şi imposibilitatea tempora-
ră. Pentru cel din urmă caz, se stabileşte că debitorul 
nu poartă răspundere pe toată durata imposibilităţii. 
Obligaţia se va stinge dacă imposibilitatea durează aşa 
de mult, dacă, în lumina naturii obligaţiei şi obiectului 
său, debitorul nu mai poate fi considerat ca fiind obli-
gat sau dacă creditorul a pierdut interesul în obţinerea 
prestaţiei. Doctrina italiană recentă a apreciat că aceas-
ta constituie o rezoluţiune de drept (risoluzione auto-
matica) a contractului, analogă cu cea care intervine în 
cazul imposibilităţii totale21. 

O altă clasificare relevantă este cea de imposibilitate 
totală şi parţială. Art.1464 al Codului civil italian, de 
asemenea, oferă creditorului, în caz de imposibilitate 
parţială de executare a prestaţiei, dreptul de a a-şi re-
duce contraprestaţia ori de a declara rezoluţiunea con-
tractului. 

În concluzie, teoria clasică a riscului contractului 
este incapabilă să soluţioneze două situaţii de imposi-
bilitate a executării obligaţiei:
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1) imposibilitatea temporară – în cadrul teoriei cla-
sice, creditorul nici nu poate declara rezoluţiunea (fi-
indcă nu există culpă din partea debitorului), dar nici 
nu poate cere executarea silită;

2) imposibilitatea parţială – teoria clasică acordă ca 
unic remediu reducerea contraprestaţiei creditorului şi 
ignoră faptul că creditorul ar putea să nu aibă interes în 
prestaţia parţială. 

În aceste două cazuri de imposibilitate de executare, 
ar trebui să recunoaştem creditorului dreptul la rezolu-
ţiune, pe temeiurile generale – neexecutare esenţială, 
conform art.735 Cod civil. 

Aceasta este abordarea Principiilor Europene 
a Dreptului Contractelor22 (Principiile Europene) 
(art.8:108(2)) şi, ulterior, a Proiectului Cadrului Co-
mun de Referinţă23 (DCFR) (art.III. – 3:104(3)), care 
dispun că, dacă imposibilitatea este temporară, obliga-
ţia este suspendată. Totuşi, dacă întârzierea are valenţa 
unei neexecutări esenţiale, atunci creditorul ar putea să 
acţioneze ca atare, adică să declare rezoluţiunea. 

Principiile Europene au mers mai departe. La 
art.9:303(3) ele practic au negat teoria riscului contrac-
tului, indicând că, atunci când imposibilitatea de exe-
cutare a obligaţiei este totală şi permanentă, contractul 
este rezolvit de drept (terminated automatically) şi fără 
notificare la momentul survenirii impedimentului. To-
tuşi, DCFR nu au preluat această soluţie. La art.III. – 
3:104(4) contractul nu se consideră rezolvit, ci soluţia 
este că obligaţia imposibilă şi obligaţia corelativă se 
sting. Restituirea prestaţiilor deja efectuate se va efec-
tua conform normelor aplicabile restituirii ca efect al 
rezoluţiunii. 

Doctrina care a dus la formarea DCFR a opinat că24, 
în principiu, în cazul imposibilităţii totale şi permanen-
te nu are relevanţă dacă se aplică o rezoluţiune de drept, 
judiciară, sau unilaterală, ori, adăugăm noi, o stingere 
automată a obligaţiilor fără menţionarea sorţii contrac-
tului. 

Pentru comentatorii Convenţiei ONU asupra con-
tractelor de vânzare internaţională a mărfurilor, dreptul 
părţii-victimă a neexecutării de a rezolvi contractul nu 
este exclus sau restricţionat dacă neexecutarea contrac-
tului care întemeiază dreptul la rezoluţiune este scuzată, 
deoarece un impediment imprevizibil şi insurmontabil 
a împiedicat-o să presteze pe partea care a comis nee-
xecutarea – art.79(5) al Convenţiei ONU25. Indiferent 
de scuză, neexecutarea ori executarea incorectă rămâ-
ne o contravenţie la contract care permite rezoluţiunea 
dacă este esenţială. 

În practica judecătorească românească cercetată26 
s-a admis cererea unui chiriaş, care era în dificultate fi-
nanciară şi nu îşi putea achita chiria, de ,,încetare a con-
tractului de închiriere” fiind în imposibilitatea de a-şi 
realiza obligaţiile contractual. Cererea reconvenţională 
a pârâtului-locator de a constata o denunţare ilegală a 
contractului, de a rezilia contractul şi de a încasa des-
păgubiri a fost respinsă. Trecând peste fondul soluţiei, 

care a fost criticată de comentatorul ei, cu această oca-
zie dorim să notăm că, din raţiuni practice, şi ,,încetarea 
contractului” pe motiv de imposibilitate trebuie notifi-
cată de o parte celeilalte, ori, în caz de litigiu privind 
intervenirea acestei încetări, ea trebuie soluţionată de 
către instanţa de judecată. Chiar dacă obligaţia impo-
sibilă s-a stins, contractul rămâne, şi el formal trebuie 
încetat în aşa mod. În plus, regimul juridic al efectelor 
rezoluţiunii/rezilierii este pasibil de aplicat în acest caz 
de încetare a contractului. 

Or, dacă a intervenit un caz de forţă majoră ori altă 
imposibilitate, uneori nu cunoaştem cu certitudine dacă 
este permanent ori temporar. Mai ales dacă este tem-
porar, iar creditorul a pierdut interesul în prestaţie, nu 
există nici un motiv pentru care el nu ar putea să des-
facă contractul, chiar în lipsa culpei debitorului, şi să 
caute prestaţia în altă parte. De asemenea, un caz de 
forţă majoră ar putea să afecteze doar o parte a obliga-
ţiilor contractuale, şi atunci, din nou, dacă creditorul 
pierde interesul în întreaga prestaţie, ar trebui să aibă 
la îndemână o scăpare din situaţie prin rezoluţiune ori 
reziliere. 

Noul Cod civil al României, la art.1.557, a preluat 
soluţia italiană. Totuşi, în cazul imposibilităţii tempo-
rare sau parţiale, codul ezită să spună clar că creditorul 
are anume dreptul de rezoluţiune, ci menţionează drep-
tul de desfiinţare. Regulile rezoluţiunii se aplică însă 
aparent, doar cu titlu de analogie. Acesta ar putea fi un 
caz de exprimare lacunară din partea codului. 

În practica judecătorească a Republicii Moldova27, 
de asemenea, instanţa a operat cu instituţia stinge-
rii obligaţiei, şi nu cu cea a rezoluţiunii contractului, 
atunci când a existat o imposibilitate parţială de a livra 
roada în cantitatea cerută de contract, pe temei că anul 
2007 a fost unul secetos, iar vânzătorul nu a reuşit să 
cultive cantitatea necesară de soia. 

Consideraţiile de mai sus ne ajută să tragem două 
concluzii:

În primul rând, există o linie de demarcare fină între 
riscul contractului şi rezoluţiunea şi rezilierea contrac-
tului, pe care CC RM nu o face. Din natura lucrurilor 
rezultă că imposibilitatea de executare a obligaţiilor, 
pentru care debitorul nu poartă răspundere, trebuie să 
îndreptăţească creditorul la rezoluţiunea ori rezilierea 
contractului dacă această imposibilitate este fie tem-
porară, fie parţială. Dacă imposibilitatea este totală şi 
permanentă, Codul este suficient de clar că obligaţiile 
se sting. Această concluzie este susţinută şi de doctrina 
franceză recentă. Astfel, Thomas Genicon28 opinează că 
soluţia riscului contractului nu trebuie admisă: nu este 
tolerabil de a considera că, dacă un caz de neexecuta-
re parţială sau temporară rezultă dintr-un caz de forţă 
majoră, atunci creditorul-victimă a neexecutării trebuie 
întotdeauna să rămână ţinut de legătura contractuală. 

În al doilea rând, observăm încă un argument în fa-
voarea tezei pe care am lansat-o şi pe care ne-am pro-
pus să o cercetăm, potrivit căreia culpa debitorului nu 
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este o conditio sina qua non pentru apariţia dreptului la 
rezoluţiune şi reziliere a contractului. 

Revelator este că în partea specială, Codul civil al 
Republicii Moldova prevede, în mod expres, dreptul la 
rezoluţiune pentru imposibilitatea executării contrac-
tului de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă. Conform art.844 alin.(2) CC dacă dobândito-
rul demonstrează imposibilitatea executării obligaţiilor 
contractuale în virtutea unor circumstanţe independen-
te de voinţa lui, el poate rezolvi contractul. 

În materie de contract de societate civilă, autorul 
Oleg Efrim menţionează printre motivele care pot înte-
meia rezilierea sa: imposibilitatea continuării raporturi-
lor contractuale din motivul neînţelegerii grave dintre 
asociaţi sau imposibilitatea executării obligaţiilor din 
motiv de boală29. 

Un alt exemplu este art.1144 alin.(1) CC care re-
glementează contractul de servicii turistice şi potrivit 
căruia, în cazul în care călătoria este îngreuiată, pericli-
tată sau prejudiciată considerabil din cauza unei forţe 
majore ce nu putea fi prevăzută în momentul încheierii 
contractului, atât organizatorul, cât şi turistul poate re-
zilia contractul fără nici o altă condiţie. 

Contradictoriu, art.707 CC fiind preluat din Codul 
civil german, a preluat versiunea sa de până la Legea 
germană de modernizare a dreptului obligaţiilor din 
200230. Astfel, Codul nostru civil dispune la art.707 
alin.(3) că prestaţia primită de debitor urmează a fi re-
stituită creditorului conform regulilor îmbogăţirii fără 
justă cauză. BGB însă, la §326 (4), dispune că se apli-
că prin analogie regulile de restituire a prestaţiilor în 
cadrul efectelor rezoluţiunii. Soluţia este identică în 
DCFR (III. – 3:104(4)). Apreciem că această soluţie 
este preferabilă şi, cu titlu de lege ferenda, urmează a fi 
reţinută într-un efort de modernizare a CC RM, întrucât 
ea este mai aproape naturii adevărate a acestei restitu-
iri, care nu se bazează pe o simplă inexistenţă a cauzei 
prestaţiei, ci pe un raport de lichidare care uneori poate 
fi mult mai complex. Comentatorii codului nostru nu se 
expun asupra acestei nuanţe31. 

Menţionăm, de asemenea, că în sistemul BGB, la 
§326 (5), obligaţiile nu se sting de drept, ci creditorul 
obligaţiei devenite imposibilă are un drept de rezoluţi-
une. Doctrina germană este clară în acest sens32. Argu-
mentele invocate de această doctrină în favoarea solu-
ţiei rezoluţiei sunt:

1) rezoluţiunea este un remediu echitabil în caz de 
executare neadecvată (de exemplu, viciu al bunului 
vândut) care este imposibil de remediat. Cumpărătorul 
ar trebui să aibă opţiunea, fie să reducă preţul, fie să 
recurgă la rezoluţiune;

2) în cazul în care, cantitativ vorbind, o parte a pre-
staţiei a devenit imposibilă (a nu se confunda cu neexe-
cutarea neadecvată, necalitativă), rezoluţiunea permite 
creditorului să se debaraseze de întreaga prestaţie dacă 
nu păstrează interes în ea;

3) dreptul de rezoluţiune prevăzut la §326 V BGB 

nu se limitează doar la executarea necalitativă sau exe-
cutarea parţială. Există un motiv general, pragmatic, de 
ce rezoluţiunea trebuie să poată fi invocată în caz de 
imposibilitate – starea generală de incertitudine a credi-
torului. Dacă el nu este sigur că are loc o imposibilitate 
ori nu cunoaşte motivele neexecutării, el va acorda un 
termen suplimentar pentru neexecutare; dacă debito-
rul nu execută nici după expirarea termenului acordat, 
dreptul de rezoluţiune oricum apare în mod indubitabil. 
Dacă se adevereşte ulterior că prestaţia era imposibilă, 
termenul suplimentar acordat era, în adevăr, superfluu, 
însă dreptul de rezoluţiune rezultă din § 326 V BGB. 
Dacă prestaţia nu era imposibilă, atunci termenul supli-
mentar acordat era esenţial, iar dreptul de rezoluţiune 
revine din prevederea de bază a §323 I BGB (echiva-
lentul art.709 CC). Beneficiul acestui domeniu larg de 
aplicare a dreptului de rezoluţiune este că el asigură 
victimei neexecutării remedii identice, indiferent de 
motivul neexecutării.

Din nou, Codul nostru civil nu a preluat soluţia          
§ 326 BGB privind existenţa unui drept de rezoluţiune 
în caz de imposibilitate. 

Întrebarea privind soarta contractului pare a fi mai 
mult una teoretică; în timp ce legislaţiile moderne pre-
văd posibilitatea rezoluţiunii, codificarea academică 
din DCFR recurge la stingerea de drept a obligaţiilor 
contractuale. 

Curios este că o lege specială în mod clar preve-
de dreptul de reziliere în caz de imposibilitate. Potrivit 
art.5 alin.(3) al Legii RM a voluntariatului33, dacă pe 
parcursul executării contractului de voluntariat intervi-
ne, independent de voinţa părţilor, o situaţie ce face im-
posibilă executarea în continuare a contractului, acesta 
este reziliat la iniţiativa uneia dintre părţi. O problemă 
separată este dacă acestui tip de contract i se aplică re-
zoluţiunea ori rezilierea. Aici credem că contează cum 
este descris obiectul contractului şi care este durata 
lui. 

V. Concluzie
Întrebarea dacă culpa debitorului la neexecutarea 

obligaţiei constituie o condiţie a apariţiei dreptului de 
rezoluţiune este relevantă, din punct de vedere material 
şi procesual, la soluţionarea litigiilor privind rezoluţiu-
nea contractului de către creditor. 

Teoria clasică, dominantă cândva în sistemul de 
drept francez şi român, menţionează culpa ca şi con-
diţie a rezoluţiunii ori rezilierii contractului. În caz de 
lipsă a culpei, teoria susţine că o parte nu poate rezolvi 
contractul, ci a intervenit în mod automat (ipso legem) 
stingerea sa pentru motiv de imposibilitate. 

Abordarea îşi are originea în viziunea, confuză, în 
opinia autorului, că rezoluţiunea este o formă a răs-
punderii contractuale, pentru care, într-adevăr, se cere 
culpa debitorului. Este o greşeală însă să confundăm 
dreptul la despăgubiri cu dreptul la rezoluţiune. 

O asemenea soluţie este, de asemenea, prea simplis-
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tă şi ignoră multitudinea de cazuri de imposibilitate, în 
special imposibilitatea temporară sau cea parţială, în 
care soluţiile ar trebui să fie nuanţate. Acordarea unui 
drept de rezoluţiune este recomandabilă pentru aceste 
situaţii, întrucât oferă creditorului asupra situaţiei pato-
gene create: continuă contractul ori îl încetează în în-
tregime şi îşi obţine prestaţia din altă parte. Contractul, 
mai ales cel afectat de vreo formă a imposibilităţii, nu 
ar trebui să fie o temniţă a părţilor sale contractante. 

Tendinţa actuală, atât în doctrina de drept comparat, 
cât şi în cele mai moderne reglementări, este de a igno-
ra culpa atunci când se analizează condiţiile apariţiei 
dreptului la rezoluţiune ori reziliere a contractului pe 
motiv de neexecutare. În acest sens, susţinem moderni-
zarea art.707 din CC RM în sensul excluderii aplicării 
regulilor privind îmbogăţirea fără justă cauză la stinge-
rea obligaţiei în acea ipoteză, şi prevederea unui drept 
de rezoluţiune a creditorului, cel puţin pentru situaţia 
de imposibilitate temporară ori suficientă. O asemenea 
abordare ar trebui reflectată şi în art.663 CC. 

Note:
1 Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107-XV din 6 iu-

nie 2002, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.82-
86 din 22 iunie 2002.

2 Mămăligă Sergiu, Rezoluţiunea, rezilierea şi revocarea 
contractului, în Ghidul judecătorului în materie civilă şi 
comercială a Republicii Moldova, Instituţii selectate, Rolsi 
Media SRL, Chişinău, 2004, p. 204. 

3 Baieş Sergiu şi alţii, Drept civil. Drepturile reale. Teoria 
generală a obligaţiilor, ediţia a II-a,vol. II, Î.S.F.E.P. “Tipo-
grafia Centrală”, Chişinău, 2005, p.386. 

4 Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, vol. 
II, Arc, Chişinău, 2006, p. 339 şi 441. 

5 Chibac Gh. şi alţii, Drept civil. Contracte şi succesiuni, 
vol. III, Ediţia a III-a, Cartier juridic, Chişinău, 2010, p. 79. 

6 Legea RM privind protecţia consumatorilor, nr. 105-
XV din 13 martie 2003, în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr.176-181/513 din 21 octombrie 2011. 

7 Zimmermann Reinhard, Breach of Contract and Re-
medies under the New German Law of Obligations, Roma, 
2002, p. 39. 

8 Convenţia ONU asupra contractelor de vânzare inter-
naţională a mărfurilor din 11 aprilie 1980. Aderat prin Hotă-
rârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 115-XIII din 20 
mai 1994, în Tratate internaţionale, 1999, vol.8, p.52. 

9 Băieşu Aurel, Rezoluţiunea ca sancţiune a neexecutării 
contractului în dreptul comerţului internaţional: conceptul 
şi condiţiile realizării, în Revista moldovenească de drept in-
ternaţional şi relaţii internaţionale, 2009, nr. 3, p.42.

10 Băieşu Aurel, Culpa – condiţie a răspunderii contrac-
tuale: aspecte de drept comparat, în Revista de studii şi cer-
cetări juridice, Chişinău, 2007, nr.1-2, p.92-101. 

11 Popa Ionuţ-Florin, Rezoluţiunea şi rezilierea contracte-
lor în Noul Cod civil (I), în Revista Română de Drept Privat, 
nr.5/2010, p. 115-116. 

12 Terré François, Simler Philippe, Lequette Yves, Droit 
civil: Les obligations, 7e édition, Dalloz, Paris, 1999, p. 590. 

13 Popa Ionuţ-Florin, op. cit., p.116. 
14 Pop Liviu, Scurte consideraţii referitoare la analiza 

economică a contractului. Teoria “Efficient Breach of Con-
tract”, în Contribuţii la studiul obligaţiilor civile, Universul 
juridic, Bucureşti, 2010, p.735. 

15 Terré François, Simler Philippe, Lequette Yves, op. cit., 
p.590. 

16 Popa Ionuţ-Florin, Rezoluţiunea şi rezilierea contrac-
telor în Noul Cod civil (II), în Revista Română de Drept Pri-
vat, nr.6/2010, p.88. 

17 Stătescu Constantin, Bîrsan Corneliu, Drept civil. Te-
oria generală a obligaţiilor, ediţia a III-a, Editura All Beck, 
Bucureşti, 2000, p.88. 

18 Genicon Thomas, La résolution du contrat pour inexé-
cution: Thèses, Tome 484, Ed. L.G.D.J., Paris, 2007, p.93. 

19 Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, op. 
cit., p. 339. 

20 Codul civil italian din 16 martie 1942. A se vedea la: 
http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Cod-
civ.htm 

21 Lombardi Antionio, La risoluzione per impossibilità 
sopravvenuta, Ed. Giuffrè, Milano, 2007, p.134. 

22 Principiile Dreptului European al Contractelor, ela-
borate de Comisia pentru Dreptul European al Contractelor. 
http://www.cbs.dk/departments/law/staff/ol/commission_
on_ecl

23 Principles, Definitions and Model Rules of European 
Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR). 
Outline Edition. Dieter Fuchs Stiftung, Dissen, 2009. 

24 Hugh Beale şi alţii (editori). Cases, Materials and Text 
on Contract Law (Casebooks on the Common Law of Euro-
pe), Hart Publishing, Oxford, 2002, p. 601. 

25 Magnus Ulrich, The Remedy of Avoidance of Contract 
under CISG - General Remarks and Special Cases, 25 J.L. 
& Com. 423 (2005-2006), p.430. 

26 Ispas Marius-Cristian, Rezilierea şi rezoluţiunea în 
contractele comerciale. Practică judiciară comentată, Uni-
versul juridic, Bucureşti, 2010, p.50. 

27 Decizia Colegiului economic lărgit al CSJ din 22 ianu-
arie 2009 (dosar nr. 2rae-3/09). www.csj.md 

28 Genicon Thomas, op. cit., p.96. 
29 Chibac Gh. şi alţii, op. cit., p.313. 
30 Legea germană privind modernizarea dreptului obli-

gaţiilor din 10 noiembrie 2001 (în vigoare din 1 ianuarie 
2002). 

31 Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, op. 
cit., p. 268. 

32 Markesinis Basil S., Unberath Hannes, Johnston An-
gus, The German Law of Contract – A Comparative Treatise, 
2nd Edition, Hart Publishing, Oxford, 2006, p.430. 

33 Legea RM a voluntariatului, nr. 121 din 18.06.2010 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.179-181/608 
din 24.09.2010. 

Semnat pentru tipar 20.04.2012. Formatul 60x84 1/8. 
Tipar ofset. Coli de tipar conv. 18,0.  Tiparul executat la SRL „Cetatea de Sus”.

Tiraj – 650.

E R A T Ă
În nr. 10-11, 2011, al Revistei Naționale de Drept, în articolul Actele exceptate de la Controlul judecătoresc, autor 

Lilian LESNIC-RĂSCOALĂ, doctorand (USM), pag. 111, s-a strecurat o greșeală: Recenzent: Vlad VLAICU, doctor 
în drept, conferențiar universitar (USM), în loc de boris SLIPENSKI, doctor în drept, șef catedra Drept, Univer-
sitatea ,,Perspectiva-NIT”.


