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INFRACŢIuNEA  DE  CORuPERE   A  ALEGăTORILOR  
(art.1811 CP  RM):  STuDIu  DE  DREPT  PENAL

Partea I 
Vitalie STATI,

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

REZuMAT
În cadrul prezentului articol, se argumentează oportunitatea incriminării faptei de corupere a alegătorilor. Se demon-

strează că incriminarea faptei de corupere a alegătorilor trebuie privită nu doar ca obiectiv al Strategiei naţionale de 
prevenire şi combatere a corupţiei, dar şi ca expresie a armonizării legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia Uniunii 
Europene. În continuare, se stabileşte conţinutul obiectului juridic generic, al obiectului juridic special, precum şi al obiec-
tului material sau imaterial al infracţiunii prevăzute la art.1811 CP RM. Nu în ultimul rând, sunt identificate trăsăturile 
particularizante ale victimei infracţiunii de corupere a alegătorilor.

Cuvinte-cheie: coruperea alegătorilor; alegător; bani; bunuri; servicii; alte foloase; obiectul juridic al infracţiunii; 
obiectul material sau imaterial al infracţiunii; victima infracţiunii.

SuMMARY
In the present article, it is argued the opportunity of incrimination of the act of bribery of voters. It is demonstrated that 

the act of bribery of voters should be regarded not only as an objective of the National Strategy for Prevention and Fighting 
Corruption, but also as an expression of harmonization of the legislation of the Republic of Moldova with the European 
Union legislation. Further, it is established the content of the generic legal object, the special legal object and the content of 
the material or immaterial object of the offence under art.1811 PC RM. Finally but not least, there are identified the custom 
features of the victim of the offence of bribery of voters.

Keywords: bribery of voters; voter; money; goods; services; other benefits; the legal object of the offence; the material 
or immaterial object of the offence; the victim of the offence.

La 02.12.2011, Parlamentul Republicii Moldo-
va a adoptat Legea Republicii Moldova pri-

vind modificarea şi completarea unor acte legislative1 
(în continuare – Legea nr.245/2011). Conform acestei 
legi, după art.181 CP RM a fost introdus un articol nou 
având următorul cuprins:

„Articolul 1811. Coruperea alegătorilor
(1) Oferirea sau darea de bunuri, servicii ori de 

alte avantaje patrimoniale alegătorului pentru a-l de-
termina să-şi exercite drepturile sale electorale într-un 
anumit mod în cadrul alegerilor parlamentare, prezi-
denţiale, locale ori în cadrul referendumului

se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul 
comunităţii de la 100 la 200 de ore sau cu închisoare 
de până la 3 ani.

(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la 
alin.(1) bunurile care au imprimate simbolul concu-
rentului electoral şi/sau conţin un slogan electoral, a 
căror valoare per unitate nu depăşeşte două unităţi 
convenţionale”.

În Nota informativă la proiectul care stă la baza 
adoptării legii menţionate supra, sunt elucidate moti-
vele incriminării faptei de corupere a alegătorilor: „Fe-
nomenul corupţiei în procesul electoral afectează grav 
credibilitatea asupra corectitudinii desfăşurării acestu-
ia, subminând întreg sistemul democratic. Necesitatea 
contracarării fenomenului cumpărării voturilor este o 
preocupare actuală pe plan internaţional. Preceden-
te similare de incriminare a coruperii alegătorilor se 

regăsesc în legislaţiile altor state europene, cum ar fi 
cazul României, Bulgariei, Ungariei etc.”2.

După aproximativ un an de la intrarea în vigoare 
a Legii nr.245/2011, la 29.03.2013, Parlamentul Re-
publicii Moldova a adoptat Legea pentru modificarea 
articolului 1811 din Codul penal al Republicii Moldova 
nr.985-XV din 18 aprilie 20023 (în continuare – Legea 
nr.53/2013). Potrivit acestui act legislativ, art.1811 CP 
RM a fost modificat, fiindu-i atribuit următorul cu-
prins:

„Articolul 1811. Coruperea alegătorilor
(1) Oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori 

de alte foloase în scopul determinării alegătorului să 
îşi exercite drepturile sale electorale într-un anumit 
mod în cadrul alegerilor parlamentare, locale ori în 
cadrul referendumului

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 
500 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la un 
an la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu 
amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi conven-
ţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită 
activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) În categoria bunurilor prevăzute la alin.(1) sunt 
incluse şi băuturile alcoolice, produsele din tutun şi 
produsele alimentare.

(3) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la 
alin.(1) materiale şi obiecte de agitaţie electorală, 
achitate din fondul electoral, ce poartă numele şi pre-
numele candidatului, respectiv denumirea partidului 
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politic, semne sau simboluri ale concurenţilor electo-
rali, precum: afişe, pliante, cărţi poştale, calendare, 
caiete, ilustrate, pixuri, brichete, cutii de chibrituri, 
insigne, ecusoane, CD-uri, DVD-uri, suporturi de sto-
care USB, fanioane, steaguri, cărţi, pungi, tricouri, 
chipiuri, eşarfe, fulare, a căror valoare pentru o unita-
te nu depăşeşte două unităţi convenţionale”.

Iată cum este fundamentată oportunitatea adoptă-
rii Legii nr.53/2013 în Nota informativă la proiectul 
care stă la baza legii în cauză: „Textul expus la alin.(2) 
art.1811 CP RM, care prevede «bunurile care au impri-
mate simbolul concurentului electoral şi/sau conţin un 
slogan electoral», lăsa loc de interpretare. De aceea, 
fiecare ar putea să folosească în campania electorală 
obiecte promoţionale sau chiar alimente, fără a fi tras 
la răspundere pentru acţiunile sale. Prin acest proiect 
de lege se propun criteriile definitorii ale bunurilor ad-
mise a fi oferite alegătorilor (de exemplu, bunurile să 
fie achitate din fondul electoral), precum şi se enume-
ră bunurile care pot sau nu să fie folosite în campania 
electorală”4.

Din această trecere în revistă a reperelor legislative 
ale incriminării faptei de corupere a alegătorilor, reiese 
oportunitatea respectivei incriminări.

În anul 2010, stabilirea răspunderii penale pentru 
coruperea alegătorilor a fost propusă de către I.Nastas: 
„Spre deosebire de legea noastră penală, un şir de state 
deja au incriminat unele forme de manifestare a co-
ruperii electorale. Spre exemplu, în Codul penal al 
României din 20045, la alin.(1) art.303, este prevăzută 
răspunderea pentru coruperea alegătorilor care constă 
în promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori 
alte foloase în timpul campaniei electorale în scopul 
determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze 
o anumită listă de candidaţi sau un anumit candidat, 
ori să voteze sau să nu voteze în cadrul referendumu-
lui, precum şi primirea acestora de către alegător... În 
această ordine de idei, considerăm benefică şi necesară 
completarea capitolului V „Infracţiuni contra drepturi-
lor politice, de muncă şi altor drepturi constituţionale 
ale cetăţenilor” al Codului penal cu un articol simi-
lar”6.

La 04.05.2010, Parlamentul Republicii Moldo-
va a adoptat Hotărârea nr.79 din 04.05.2010 privind 
modificarea Hotărârii Parlamentului nr.421-XV din  
16.12.2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 
prevenire şi combatere a corupţiei şi Planului de acţi-
uni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire 
şi combatere a corupţiei7. În pct.1.5 din anexa „Planul 
de acţiuni pe anul 2010 pentru implementarea Strate-
giei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei” 
la această hotărâre, în calitate de obiectiv, se prevedea 
„elaborarea proiectului de lege privind completarea 
Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 
18 aprilie 2002 cu dispoziţii referitoare la incriminarea 
cumpărării voturilor şi mituirea alegătorilor”. În ace-
eaşi prevedere, ca rezultat scontat al realizării acestui 

deziderat era indicată „diminuarea corupţiei în activi-
tatea politică”.

Ulterior, la 22.06.2012, în Raportul Comisiei Euro-
pene către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii 
Europene privind punerea în aplicare de către Repu-
blica Moldova a Planului de acţiuni privind liberali-
zarea regimului de vize, se menţiona: „Au fost luate 
mai multe măsuri suplimentare pentru îmbunătăţirea 
cadrului legal în vederea alinierii legislaţiei naţionale 
la cerinţele europene şi internaţionale. Un număr con-
siderabil de acte normative au fost elaborate şi adop-
tate în 2011 şi 2012. Modificările legislative se referă, 
inter alia, la: ... introducerea răspunderii penale pentru 
coruperea alegătorilor”8.

În acest fel, incriminarea faptei de corupere a ale-
gătorilor trebuie privită nu doar ca obiectiv al Strate-
giei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei, 
dar şi ca expresie a armonizării legislaţiei Republicii 
Moldova cu legislaţia comunitară.

În opinia lui I.A. Damm, corupţia electorală con-
stituie acel fenomen socialmente periculos care dis-
torsionează competiţia politică autentică şi care constă 
fie în folosirea de către subiecţii procesului electoral a 
statutului pe care-l deţin în interese personale sau de 
grup, în scopul obţinerii unor foloase materiale sau ne-
materiale în perioada de pregătire şi de efectuare a ale-
gerilor sau a referendumului, fie în oferirea sau darea 
unor astfel de foloase9.

Corupţia electorală este o formă a corupţiei în ac-
tivitatea politică. La rândul său, coruperea alegătorilor 
reprezintă o formă a corupţiei electorale, însă nu se 
confundă cu aceasta.

Sub acest aspect, nu suntem de acord cu părerea 
exprimată de către Lo Hui, care pune semnul egalită-
ţii între noţiunile „coruperea alegătorilor” şi „corupţia 
electorală”10. Susţinem punctul de vedere aparţinând 
lui Chzhou Hen, care propune următoarele criterii de 
diferenţiere a celor două noţiuni:

1) de regulă, subiectul coruperii alegătorilor este 
candidatul, persoana de încredere a acestuia sau rudele 
ori prietenii lui; subiectul corupţiei electorale poate fi 
oricare persoană;

2) coruperea alegătorilor vizează titularul dreptu-
lui de a alege; corupţia electorală poate viza oricare 
persoană implicată în procesul electoral: alt candidat; 
membrul unui organ electoral; observator; persoana de 
încredere a candidatului, etc.;

3) scopul coruperii alegătorilor constă în determi-
narea alegătorului să îşi exercite drepturile sale elec-
torale într-un anumit mod; scopul corupţiei electorale 
se poate exprima în comiterea oricăror ilegalităţi elec-
torale;

4) de obicei, coruperea alegătorilor vizează un nu-
măr mare de persoane influenţate; în ipoteza corupţiei 
electorale, nu este neapărat să fie exercitată influen-
ţa asupra unui număr mare de persoane. De exemplu, 
în cazul coruperii membrilor unui organ electoral, se 
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poate influenţa asupra unei singure persoane sau asu-
pra câtorva persoane, pentru ca, de exemplu, în ziua 
alegerilor, să fie închis localul secţiei de votare şi să fie 
suspendată votarea, în lipsa unor condiţii legale pentru 
aceasta11.

În afară de coruperea alegătorilor, corupţia electora-
lă cunoaşte următoarele forme: finanţarea ilegală a cam-
paniilor electorale12; utilizarea resursei administrative13; 
coruperea membrilor organelor electorale, a persoanelor 
autorizate să asiste la operaţiile electorale, a persoanelor 
de încredere ale concurenţilor electorali, a mandatarilor 
financiari ai concurenţilor electorali, a reprezentanţilor 
mass-media care reflectă mersul campaniei electorale 
etc.14. Nu este exclus ca aceste forme ale corupţiei elec-
torale să însoţească coruperea alegătorilor. 

În general, orice comportament de corupţie gene-
rează un lanţ vicios, vulnerabilităţi şi obişnuinţă. De 
aceea, cel care corupe se va lăsa corupt, atunci când 
va avea ocazia. Toţi cei care cumpără voturi în cadrul 
campaniilor electorale sunt predispuşi să fie remune-
raţi ilicit, atunci când se vor afla în funcţie la primărie, 
în consiliul local sau în Parlament. Pentru a se revanşa 
faţă de finanţatorii din campania electorală, care le-au 
donat bani pentru a cumpăra voturi, decidenţii politici, 
odată aleşi, vor încredinţa acestor sponsori contracte 
publice, deci îşi vor răsplăti finanţatorii cu banii pu-
blici strânşi la bugetul de stat din taxele şi impozitele 
pe care toţi cetăţenii le plătesc. Cercul vicios se închide 
şi fiecare alegător care îşi vinde votul va plăti înapoi, 
sub formă de taxe şi impozite ce sunt deturnate de la 
scopurile publice, pentru a intra fraudulos în buzunare 
particulare, în contracte de servicii şi lucrări publice 
mult supraevaluate şi făcute prost pe bani foarte mulţi, 
pe drumuri care se strică imediat ce au fost inaugurate. 
Mai mult, contribuţiile la buget sunt înzecit mai mari 
decât banii primiţi pentru vot15.

Deloc întâmplător, conform lit.j) alin.(3) art.16 al 
Legii Republicii Moldova cu privire la prevenirea şi 
combaterea corupţiei, adoptată de Parlamentul Repu-
blicii Moldova la 25.04.200816, coruperea alegătorilor 
(de rând cu abuzul de putere sau abuzul de serviciu, 
excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de servi-
ciu, protecţionismul etc.) este considerată un act conex 
actelor de corupţie.

În legătură cu această conotaţie a faptei de corupe-
re a alegătorilor, este utilă reproducerea punctului de 
vedere aparţinând lui T.V. Gheorghe, în care fapta dată 
este comparată cu fapta de corupere activă: „Dacă la 
infracţiunea de dare-luare de mită de drept comun cel 
în care s-a învestit încredere este funcţionarul public, 
la infracţiunile de mită electorală această persoană este 
candidatul care încearcă direct sau prin prepuşi să-şi 
atragă voturile alegătorilor; acest candidat îşi clamea-
ză corectitudinea şi pretinde încrederea votanţilor atât 
pentru procesul electoral, cât şi pentru perioada urmă-
toare, când se presupune că va îndeplini o funcţie pu-
blică ce implică onestitate, incoruptibilitate etc.” 17.

Într-adevăr, aşa cum prevede alin.(1) art.2 al Con-
stituţiei Republicii Moldova, adoptate de Parlamentul 
Republicii Moldova la 29.07.199418, „suveranitatea 
naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care 
o exercită în mod direct şi prin organele sale repre-
zentative, în formele stabilite de Constituţie”. Potrivit 
alin.(1) art.38 al Legii fundamentale, „voinţa popo-
rului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se 
exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod perio-
dic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat”.

Tocmai votul universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat este cel care constituie expresia cea mai înal-
tă a suveranităţii naţionale ce aparţine poporului Repu-
blicii Moldova. Printre principiile, care se află la baza 
unor alegeri libere şi corecte, se numără cel de libertate 
a alegătorilor de a-şi forma o opinie. Una dintre faţetele 
acestui principiu o reprezintă libertatea alegătorilor de 
a-şi forma o opinie fără influenţe de natura oferirii sau 
dării de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase în sco-
pul determinării alegătorului să îşi exercite drepturile 
sale electorale într-un anumit mod în cadrul alegerilor 
parlamentare, locale ori în cadrul referendumului.

Pe de altă parte, coruperea alegătorilor constituie 
o formă de abuz a participantului la procesul electo-
ral de statutul pe care-l deţine. Această formă de abuz 
reprezintă o premisă a coruptibilităţii viitorilor repre-
zentanţi ai autorităţilor elective: cei, care privesc votul 
alegătorului ca pe o marfă, odată aleşi, vor fi tentaţi 
să-şi vândă în mod ilegal atribuţiile sale (bazate pe au-
toritatea funcţiei şi posibilităţile legate de această au-
toritate) unor persoane fizice sau juridice, unor grupuri 
sau organizaţii criminale.

Toate acestea vin să demonstreze însemnătatea 
protejării ordinii de drept prin intermediul art.1811 CP 
RM.

obiectul juridic generic al infracţiunii de corupere 
a alegătorilor (ca şi al celorlalate infracţiuni prevăzute 
de cap. V al părţii speciale a Codului penal) îl consti-
tuie relaţiile sociale cu privire la realizarea drepturilor 
constituţionale ale cetăţenilor.

În cazul infracţiunilor făcând parte din acest grup, 
obiectul juridic special îl formează relaţiile sociale cu 
privire la realizarea unui drept constituţional concret al 
cetăţeanului, care sunt lezate prin săvârşirea unei sau 
altei infracţiuni. Din analiza art.1811 CP RM se des-
prinde că săvârşirea infracţiunii de corupere a alegăto-
rilor lezează relaţiile sociale cu privire la realizarea, în 
conformitate cu art.38 din Constituţie, a dreptului de 
vot şi a dreptului de a fi ales. Totuşi, ar fi insuficient să 
afirmăm că obiectul juridic special al infracţiunii date 
îl formează relaţiile sociale cu privire la realizarea, în 
conformitate cu art.38 din Constituţie, a dreptului de 
vot şi a dreptului de a fi ales. Aceasta pentru că o ase-
menea descriere a obiectului juridic special al infrac-
ţiunii specificate la art.1811 CP RM ar face imposibilă 
delimiatrea acestui obiect de obiectul juridic special al 
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celorlalte infracţiuni electorale, prevăzute la art.181 şi 
182 CP RM. De aceea, este necesară evidenţierea as-
pectului concret al lezării relaţiilor sociale cu privire la 
realizarea, în conformitate cu art.38 din Constituţie, a 
dreptului de vot şi a dreptului de a fi ales, ca urmare a 
săvârşirii infracţiunii specificate la art.1811 CP RM.

Din această perspectivă, considerăm că obiectul ju-
ridic special al infracţiunii de corupere a alegătorilor 
îl constituie relaţiile sociale cu privire la realizarea, în 
conformitate cu art.38 din Constituţie, a dreptului de 
vot şi a dreptului de a fi ales, sub aspectul libertăţii 
alegătorilor de a-şi forma o opinie fără influenţe de na-
tura oferirii sau dării de bani, bunuri, servicii ori de 
alte foloase în scopul determinării alegătorului să îşi 
exercite drepturile sale electorale într-un anumit mod 
în cadrul alegerilor parlamentare, locale ori în cadrul 
referendumului.

Or, aşa cum reiese implicit din art.38 al Consti-
tuţiei, în cadrul alegerilor parlamentare, locale ori în 
cadrul referendumului, cetăţenii Republicii Moldova 
dispun de libertatea de formare a opiniei. Statul ga-
rantează exprimarea voinţei libere a cetăţenilor prin 
apărarea principiilor democratice şi a normelor drep-
tului electoral. În acest plan, coruperea alegătorilor în 
accepţiunea art.1811 CP RM reprezintă un impediment 
considerabil în calea exercitării libertăţii de formare a 
opiniei, urmând a fi sancţionată penalmente.

În dispoziţia alin.(1) art.1811 CP RM, obiectul ma-
terial sau imaterial al infracţiunii de corupere a ale-
gătorilor este desemnat prin sintagma „bani, bunuri, 
servicii ori alte foloase”.

Prin „bani” se are în vedere semnele băneşti (adică 
bancnotele sau monedele metalice, inclusiv cele jubi-
liare ori comemorative, emise de Banca Naţională a 
Moldovei sau de organul autorizat al unui stat străin 
sau al unei uniuni monetare de state străine), care se 
află în circulaţie la momentul comiterii infracţiunii. 
Semnele băneşti, care au doar o valoare numismatică 
sau istorică, nu reprezintă bani în sensul art.1811 CP 
RM. Acestea intră sub incidenţa noţiunii „bunuri” din 
dispoziţia aceluiaşi articol.

În acord cu lit.d) art.2 al Convenţiei ONU împotriva 
corupţiei, adoptată la Merida (Mexic) la 31.10.200319, 
ratificată prin Legea Republicii Moldova pentru ratifi-
carea Convenţiei ONU împotriva corupţiei, adoptată 
de Parlamentul Republicii Moldova la 06.07.200720 – 
prin „bunuri” se înţeleg bunurile, corporale sau incor-
porale, mobile ori imobile, tangibile sau intangibile, 
ori actele juridice sau documentele atestând proprieta-
tea acestor bunuri sau drepturile referitoare la acestea.

Considerăm că nu există nici un temei pentru a nu 
atribui tocmai un asemenea înţeles noţiunii de bunuri, 
utilizate în dispoziţia alin.(1) art.1811 CP RM.

După cum se specifică la alin.(2) art.1811 CP RM, 
în categoria bunurilor prevăzute la alin.(1) al aceluiaşi 
articol sunt incluse, printre altele, băuturile alcoolice, 
produsele din tutun şi produsele alimentare. Aceasta 

nu înseamnă că alte bunuri (altele decât băuturile al-
coolice, produsele din tutun şi produsele alimentare) 
nu pot constitui obiectul material sau imaterial al in-
fracţiunii de corupere a alegătorilor. Important este ca 
aceste bunuri să nu fie din categoria celor menţionate 
la alin.(3) art.1811 CP RM.

Din analiza alin.(3) art.1811 CP RM, rezultă că nu 
reprezintă obiectul material sau imaterial al infracţiu-
nii de corupere a alegătorilor acele bunuri care îndepli-
nesc cumulativ următoarele condiţii:

1) reprezintă materiale sau obiecte de agitaţie elec-
torală.

Potrivit art.1 al Codului electoral al Republicii 
Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova 
la 21.11.199721, prin „agitaţie electorală” se înţelege 
acţiunile de pregătire şi difuzare a informaţiei, care au 
scopul de a-i determina pe alegători să voteze pentru 
unii sau pentru alţi concurenţi electorali.

Reiese că, prin „materiale sau obiecte de agitaţie 
electorală” se are în vedere materialele sau obiectele 
ce conţin informaţia necesară determinării alegătorilor 
să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi elec-
torali;

2) poartă numele şi prenumele candidatului, re-
spectiv denumirea partidului politic, semne sau sim-
boluri ale concurenţilor electorali;

3) se concretizează în: afişe22; pliante; cărţi poşta-
le; calendare; caiete; ilustrate; pixuri; brichete; cutii 
de chibrituri; insigne; ecusoane; CD-uri; DVD-uri; 
suporturi de stocare USB; fanioane; steaguri; cărţi; 
pungi; tricouri; chipiuri; eşarfe; fulare.

Accentuăm că lista enunţată supra are un caracter 
exhaustiv. De aceea, oricare alte materiale sau obiecte 
de agitaţie electorală (chiar dacă: sunt achitate din fon-
dul electoral; poartă numele şi prenumele candidatului, 
respectiv, denumirea partidului politic, semne sau sim-
boluri ale concurenţilor electorali; au o valoare pentru 
o unitate care nu depăşeşte două unităţi convenţionale) 
pot să reprezinte obiectul material sau imaterial al in-
fracţiunii prevăzute la art.1811 CP RM;

4) sunt achitate din fondul electoral.
Conform art.38 al Codului electoral, concuren-

tul electoral deschide la bancă un cont cu menţiunea 
„Fond electoral”, virând în el mijloace financiare pro-
prii, sume băneşti primite de la persoane fizice şi per-
soane juridice din ţară. Virarea acestor sume în con-
tul concurentului electoral poate fi efectuată numai 
cu acordul prealabil al acestuia. Plafonul mijloace-
lor ce pot fi virate în fondul electoral al concurentu-
lui electoral se stabileşte de către Comisia Electorală 
Centrală (alin.(2)); concurentul electoral confirmă la 
Comisia Electorală Centrală persoana responsabilă 
de finanţe (trezorierul). Concurentul electoral care nu 
deschide un cont la bancă cu menţiunea „Fond elec-
toral” informează despre aceasta Comisia Electorală 
Centrală (alin.(3)); persoanele juridice pot vira sumele 
băneşti pe contul „Fond electoral” numai prin transfer, 
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cu o notă informativă despre existenţa sau inexistenţa 
cotei străine în capitalul statutar (alin.(4));

5) valoarea lor pentru o unitate nu depăşeşte două 
unităţi convenţionale.

Dacă lipseşte măcar una dintre cele cinci condi-
ţii enunţate supra, bunurile respective vor constitui 
obiectul material sau imaterial al infracţiunii specifica-
te la art.1811 CP RM.

În alt context, în afară de bani şi bunuri, serviciile 
şi alte foloase sunt cele care pot reprezenta obiectul 
material sau imaterial al infracţiunii de corupere a ale-
gătorilor.

În sensul art.1811 CP RM, serviciile reprezintă acti-
vităţile, altele decât cele din care rezultă produse, des-
făşurate în scopul satisfacerii unor necesităţi ale alegă-
torului (de exemplu, serviciile de transport, de comu-
nicaţii, de depozitare, de educaţie, de recreere etc.). 

Cât priveşte noţiunea generică „alte foloase” din 
aceeaşi dispoziţie, interpretând prin analogie prevede-
rile art.324 CP RM, considerăm că noţiunea dată tre-
buie înţeleasă în felul următor: „privilegii sau avantaje 
sub orice formă”.

În sensul art.1811 CP RM, prin „privilegii” se în-
ţelege după caz: 1) scutirea alegătorului de obligaţii 
(către stat); 2) oferirea alegătorului de drepturi sau dis-
tincţii sociale care se acordă în situaţii speciale.

În sensul aceleiaşi norme, prin „avantaje” trebuie de 
înţeles favorurile, scutirile de obligaţii sau alte foloase 
care ameliorează nemeritat situaţia în raport cu aceea 
pe care alegătorul o avusese înaintea comiterii infrac-
ţiunii specificate la art.1811 CP RM. Avantajele sunt, 
în general, de natură economică sau financiară, însă 
pot avea şi un caracter nepatrimonial. Avantajele pot 
consta în: premii; vacanţe; împrumuturi de bani fără 
dobândă; accelerarea tratării unui bolnav; perspective 
mai bune în carieră, etc.

O cerinţă obligatorie, care reiese implicit din dispo-
ziţia alin.(1) art.1811 CP RM, este ca banii, bunurile, 
serviciile ori alte foloase să nu i se cuvină alegătorului. 
Se are în vedere că banii, bunurile, serviciile ori alte 
foloase, oferite sau date alegătorului, nu-i sunt legal 
datorate acestuia. În alţi termeni, este necesar ca, reie-
şind din reglementările normative în vigoare, alegăto-
rul să nu fie îndreptăţit a accepta sau primi asemenea 
foloase.

De aici derivă o altă cerinţă: caracterul gratuit al 
banilor, al bunurilor, al serviciilor ori al altor foloase, 
oferite sau date alegătorului. Cu alte cuvinte, alegăto-
rul nu-i achită făptuitorului valoarea respectivelor fo-
loase. Cerinţa în cauză este stabilită de alin.(7) art.38 
al Codului electoral: concurenţilor electorali li se in-
terzice să propună alegătorilor bani, cadouri, să distri-
buie fără plată bunuri materiale, inclusiv din ajutoarele 
umanitare sau din alte acţiuni de binefacere.

De asemenea, este necesar ca banii, bunurile, servi-
ciile ori alte foloase să constituie un contraechivalent 
al conduitei pe care alegătorul se angajează să o aibă, 

adică al exercitării de către alegător a drepturilor sale 
electorale într-un anumit mod în cadrul alegerilor par-
lamentare, locale ori în cadrul referendumului. Dacă 
banii, bunurile, serviciile ori alte foloase i se oferă sau 
i se dau alegătorului nu cu titlu de contraechivalent al 
conduitei pe care am specificat-o mai sus, cele comise 
nu pot fi calificate conform art.1811 CP RM.

Cât priveşte mărimea exprimată în bani a foloaselor 
care i se oferă sau i se dau alegătorului, de regulă, nu 
se poate vorbi despre o valoare minimă a acestora. To-
tuşi, dacă, în astfel de cazuri, valoarea foloaselor este 
mult prea redusă, poate opera prevederea de la alin.
(2) art.14 CP RM: „Nu constituie infracţiune acţiunea 
sau inacţiunea care, deşi, formal, conţine semnele unei 
fapte prevăzute de prezentul Cod, dar, fiind lipsită de 
importanţă, nu prezintă gradul prejudiciabil al unei in-
fracţiuni”.

Excepţia la această regulă este fixată la alin.(3) 
art.1811 CP RM. Ea se referă exclusiv la materialele 
sau obiectele de agitaţie electorală, achitate din fondul 
electoral, ce poartă numele şi prenumele candidatului, 
respectiv denumirea partidului politic, semne sau sim-
boluri ale concurenţilor electorali, precum: afişe, pli-
ante, cărţi poştale, calendare, caiete, ilustrate, pixuri, 
brichete, cutii de chibrituri, insigne, ecusoane, CD-uri, 
DVD-uri, suporturi de stocare USB, fanioane, stea-
guri, cărţi, pungi, tricouri, chipiuri, eşarfe, fulare.

Pentru ca astfel de bunuri să poată reprezenta 
obiectul material sau imaterial al infracţiunii specifi-
cate la art.1811 CP RM, valoarea pentru o unitate tre-
buie să depăşească două unităţi convenţionale. Dacă 
însă valoarea lor pentru o unitate nu depăşeşte acest 
barem, atunci, în corespundere cu alin.(3) art.1811 CP 
RM, va lipsi componenţa de infracţiune de corupere a 
alegătorilor.

În altă ordine de idei, considerăm că infracţiunea 
prevăzută la art.1811 CP RM are victimă. Aceasta nu 
este alegătorul, cum poate să pară la prima vedere. 
Din analiza caracteristicilor subiectului infracţiunii de 
corupere a alegătorilor, pe care o vom întreprinde in-
fra, se va putea vedea că rolul juridic al alegătorului în 
contextul infracţiunii date este cu totul altul.

În opinia lui I.Rusu, care se referă la o ipoteză simi-
lară (şi anume, la infracţiunea de corupere a alegători-
lor, prevăzută la art.303 al Codului penal al României 
din 2004), „subiectul pasiv poate fi orice partid, alianţă 
politică ori candidat, cărora prin coruperea alegătorilor 
li s-a lezat dreptul de a fi alese, prin diminuarea votu-
rilor exprimate”23.

Această opinie trebuie parafrazată, fiind adaptată 
rigorilor legislaţiei Republicii Moldova. Astfel, con-
form art.1 al Codului electoral, concurenţi electorali 
sunt: candidaţii independenţi, înregistraţi de Comisia 
Electorală Centrală, precum şi partidele, alte organiza-
ţii social-politice şi blocurile electorale, ale căror liste 
de candidaţi au fost înregistrate de Comisia Electorală 
Centrală – în cazul alegerilor parlamentare; partidele, 
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alte organizaţii social-politice, blocurile electorale şi 
persoanele care candidează pentru funcţia de primar 
sau de consilier în consiliul local şi care sunt înregis-
trate de consiliile electorale de circumscripţie respecti-
ve – în cazul alegerilor locale.

Aşadar, în cazul alegerilor parlamentare sau locale, 
victimă a infracţiunii prevăzute la art.1811 CP RM este 
concurentul electoral în sensul art.1 al Codului electo-
ral, căruia prin coruperea alegătorilor i s-a lezat drep-
tul de a fi reprezentat într-o autoritate electivă, prin 
diminuarea voturilor exprimate.

În acelaşi timp, în cazul unui referendum, victimă a 
infracţiunii analizate este iniţiatorul referendumului în 
sensul art.144 şi 180 ale Codului electoral, căruia prin 
coruperea alegătorilor i s-a lezat dreptul de a soluţiona 
problema supusă referendumului, prin diminuarea vo-
turilor exprimate.
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Pe parcursul itinerarului său evolutiv, justiția s-a 
impus ca o idee și realitate despre care oamenii 

cred că îi poate apăra, atunci când drepturile și inte-
resele legitime le sunt încălcate, ca similarul dreptății 
mereu triumfătoare28.

Justiția a devenit una dintre garanțiile incontestabi-
le ale drepturilor omului29.

În sistemul actualei Constituții, justiția reprezintă 
una din garanțiile drepturilor și libertăților publice. 
În cazul în care procedurile legale exterioare justiției 
eșuează, sau persoanele interesate sunt nemulțumite, 
liberul acces la justiție devine remediul constituțional 
deschis tuturor29.

Cadrul normativ în vigoare privind regimul juri-
dic de activitate al instanțelor de judecată este unul 

destul de complex, evidențiindu-se două dimensiuni 
în acest sens.

În primul rând, este vorba de cadrul normativ fun-
damental, care stabilește reperele de ordin general pri-
vind activitatea instanțelor de judecată. În acest sens, 
avem în vedere: Legea privind organizarea judecăto-
rească20; Legea cu privire la statutul judecătorului21; 
Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistratu-
rii22; Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție23 
ș.a.

Într-o abordare, deloc exhaustivă, vom menționa 
că recent Republica Moldova a făcut un efort conside-
rabil pentru a aduce o normalitate în sectorul justiției. 
În șirul acțiunilor se înscrie intrarea în vigoare a 
unui număr impunător de acte, care reglementează 
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ÎN  DOMENIuL  ASIGuRăRII  LEGALITăȚII
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REZuMAT
Articolul de față, în varianta în care ne-am propus să facem un demers științific pe dimensiunea dreptului constituțional, 

încearcă să aducă o anumită clarificare în una din multiplele probleme care vizează statul de drept și, efectiv, asigurarea 
supremației legilor și a constituției într-un stat democratic.

Așa cum sugerează și titlul, ne vom axa pe evidențierea interdependenței dintre jurisdicția constituțională și justiția 
de drept comun în domeniul asigurării legalității. Aceste aspecte, diverse după conținut și scop, au totuși la bază anumite 
finalități comune – unul fiind acela de instituire a supremației legilor. De asemenea, atât jurisdicția constituțională, cât și 
cea de drept comun derulează după anumite principii comune. Pornind de la această premisă, vom încerca să conturăm 
acel fir roșu care străbate activitatea instanțelor de drept comun în ceea ce privește asigurarea supremației legilor și activi-
tatea de control a constituționalității legilor realizată de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova.

Studiul se încheie cu o radiografie a reperelor normative care reglementează activitatea instanțelor de judecată, o pre-
zentare a regimului juridic de activitate a Curții Constituționale, finalizând cu evidențierea trăsăturilor fundamentale ale 
justiției constituționale (avându-se în vedere că anume Curtea Constituțională stabilește un mecanism real de protecție a 
Constituției și buna funcționare a acesteia).

Cuvinte-cheie: jurisdicția constituțională, Curtea Costituțională, supremația Constituției, lege fundamentală, concep-
tul de constituționalitate, justiția de drept comun. 

SuMMARY
In this article „The interdependence between constitutional justice and the common justice in the field of legal ensuring” 

we are trying to develop some practical issues concerning the constitutional justice. As the title of the article suggests, the 
research paper will focus on the different aspects concerning the interdependence between constitutional justice and the 
common justice. It is absolutely clear that there are a wide range of differences between those 2 forms of justice. But in the 
same time, they do have the same goal – to establish the constitutional supremacy. Additionally, they are both based on a 
great variety of legal principles which are common for them.

As a result, we conclude that constitutional justice has taken a central position in the system of liberal institutions by 
ensuring accomplishment of separation and balance of powers, protection of rights and liberties, guaranteeing the su-
premacy of the Constitution. In Moldova, the Constitutional Court has become necessary to implement fully guarantee of 
the principles and constitutional norms, their practical application, aiming their compliance with the legal provisions of the 
Fundamental Law. By creating the Constitutional Court Moldova established a real mechanism to protect the Constitution 
and to deal with its infringements.

Keywords: constitutional jurisdiction, Constitutional Court, Constitution supremacy, fundamental law, concept of 
constitutionality, common law justice.
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multe probleme importante, precum: Legea privind 
selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecă-
torilor24; Hotărârea Consiliului Superior al Magis-
traturii privind Regulamentul cu privire la stabilirea 
gradelor de complexitate unice naționale a cauzelor 
judiciare civile, penale și contravenționale nr.149/11 
din 29.03.201110; Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii cu privire la proiectul de Reguli de con-
duită a justițiabililor și a altor persoane în instanța 
judecătorească nr.136/6 din 30 aprilie 200911; Hotă-
rârea Consiliului Superior al Magistraturii privind 
Regulamentul cu privire la organizarea activității 
Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor 
nr.59/3 din 22.01.201312; Hotărârea Consiliului Supe-
rior al Magistraturii privind Regulamentul cu privire 
la organizarea activității Colegiului pentru selecția și 
cariera judecătorilor nr.60/3 din 22.01.201313; Hotărâ-
rea Consiliului Superior al Magistraturii privind Re-
gulamentul cu privire la organizarea, competența și 
modul de funcționare a inspecției judiciare nr.89/4 din 
29.01.201314; Hotărârea Consiliului Superior al Ma-
gistraturii privind Regulamentul cu privire la modul 
de constituire a completelor de judecată și schimbarea 
membrilor acestora nr.111/5 din 05.02.201315; Hotărâ-
rea Consiliului Superior al Magistraturii privind Regu-
lamentul cu privire la criteriile, indicatorii și procedu-
ra de evaluare a performanțelor judecătorilor nr.212/8 
din 05.03.201316; Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii privind Regulamentul cu privire la vo-
lumul, metodele, temeiurile și procedura de verificare 
a activității organizatorice a instanțelor judecătorești 
la înfăptuirea justiției nr.239/9 din 12.03.201317; Ho-
tărârea Consiliului Superior al Magistraturii privind 
Regulamentul cu privire la înregistrarea audio digitală 
a ședințelor de judecată nr.338/13 din 12.04.201318.

Acesta fiind repertoriul generalizat al actelor nor-
mative în domeniul justiției de drept comun, vom in-
sista pe ideea că din punctul de vedere al dreptului 
constituţional, primatul normelor şi al prevederilor 
constituţionale faţă de orice alte reglementări legisla-
tive existente în stat, ca şi ascendenţa morală, politică 
şi juridică a principiilor constituţionale, implică asi-
gurarea controlului constituţional al legilor şi organi-
zarea acestuia pe o bază eficientă5.

Controlul constituționalității legilor reprezintă, în 
orice stat de drept, o garanție necesară a traducerii în 
viață a principiilor și normelor constituționale, a apli-
cării lor practice, a realizării drepturilor și libertăților 
cetățenești1.

Controlul constituționalității legilor este unul 
dintre mijloacele cele mai importante de asigurare a 
respectării drepturilor omului și constă din activita-
tea organizată de verificare a conformității legilor cu 
Constituția, iar ca instituție a dreptului constituțional 

cuprinde regulile privind autoritățile competente a 
face această verificare, procedurile de urmat și măsu-
rile ce pot fi luate după realizarea acestei proceduri30.

Fiind una dintre cele mai tinere instituţii de juris-
dicţie constituţională din Europa, Curtea Constituţio-
nală a Republicii Moldova şi-a început activitatea la 
23 februarie 1995 şi face primii paşi pe calea edifică-
rii statului de drept. În acest sens, în virtutea art.134 
din Constituția RM, Curtea Constituţională este unica 
autoritate de jurisdicţie constituţională în Republica 
Moldova3.

Ulterior adoptării Constituției Republicii Mol-
dova, cadrul juridic privind activitatea Curții 
Constituționale a fost completat de două acte norma-
tive importante, de natură să asigure funcționalitatea 
eficientă a Curții. Este vorba de: 1.Legea cu privire 
la Curtea Constituțională [19] și 2.Codul jurisdicției 
constituționale2.

Prin urmare, considerăm absolut necesar a menționa 
că jurisdicţia constituţională şi justiţia de drept comun 
sunt două universuri ale asigurării legalităţii.

Pentru a înţelege mai bine acest proces, este necesar 
de axat, mai întâi, pe dezvăluirea terminologică a su-
biectelor tratate. De exemplu „justiţia constituţională” 
este dificil a constata când a apărut — este susceptibilă 
de mai multe înţelesuri, unele comune şi uşor compre-
hensibile, altele specifice şi, din această cauză, solicită 
un limbaj tehnic, de specialitate. S-ar putea spune, bu-
năoară, că „justiţia constituţională” este acea formă de 
justiţie care se înfăptuieşte pe baza şi în cadrul consti-
tuţiei. Este greu însă a delimita astfel termenul „justiţie 
constituţională” de celelalte forme de justiţie care, de 
asemenea, mai întâi sau, poate, în cele din urmă, se în-
făptuiesc tot pe baza şi în cadrul constituţiei. 

Locuţiunea „justiţie constituţională” reclamă astfel 
un sens propriu, distinctiv. Sub semnul unei semnifi-
caţii de specialitate, ea desemnează „ansamblul insti-
tuţiilor şi al tehnicilor prin mijlocirea cărora este asi-
gurată, fără restricţii, supremaţia constituţiei”6. Astfel, 
definindu-se „justiţia constituţională”, sunt cumulate 
câteva dintre componentele sale complementare: 

a) Justiţia constituţională – ca de altfel, în gene-
ral, justiţia – se realizează prin intermediul unui organ 
înzestrat – folosind expresia unor procedurişti clasici 
– cu o „parte de justiţie”9.

Termenul „justiţie” este el însuşi susceptibil de 
mai multe semnificaţii („dreptate”, „sistem de orga-
ne”, „activitate desfăşurată de aceste organe”). 

b) Justiţia constituţională se realizează prin anumi-
te mijloace sau în anumite forme, care, deşi prezintă 
unele trăsături comune cu mijloacele sau formele altor 
genuri de justiţie, ori împrumută tehnicile acestora, au 
totuşi elemente specifice şi exclusive. Este evocat, 
astfel, aspectul procedural.
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c) Scopul justiţiei constituţionale care determină, 
de fapt, modul de organizare a instanţei chemată să o 
înfăptuiască şi procedura de activitate a acesteia este, 
în cele din urmă, asigurarea supremaţiei constituţiei, 
sancţionarea ei ca factor structurant în sistemul nor-
mativ juridic naţional4. Definirea în modul arătat a 
justiţiei constituţionale, graţie unor proeminente per-
sonalităţi, de ieri şi de azi, noi cercetătorii ne îngădu-
im să credem că totuşi nu sunt de prisos orice posibile 
obiecţii, între care:

– Termenul „justiţie”, dacă nu este el însuşi nuan-
ţat, conduce inevitabil la acela de „jurisdicţie”. Or, în 
cadrul justiţiei constituţionale, chiar dacă noi cercetă-
torii admitem ideea de „litigiu constituţional”, uneori 
nu se „rosteşte dreptul” (iuris dictio).

Discutabilă pare şi precizarea în sensul căreia – 
justiţia constituţională asigură „fără restricţii” supre-
maţia constituţiei. Restricţii apar adesea în legătură 
cu domeniul în care poate interveni justiţia constitu-
ţională, în condiţiile unei competenţe punctuale şi li-
mitative; restricţii apar şi în legătură cu procedura de 
înfăptuire a justiţiei constituţionale; restricţii evocă, 
uneori, şi eficacitatea limitată a deciziilor jurisdicţiei 
constituţionale. 

Determinarea scopului justiţiei constituţionale, – 
prin postularea sancţiunii supremaţiei constituţiei – 
chiar dacă ar fi vorba astfel atât de supremaţia mate-
rială sau în conţinut, cât şi de supremaţia formală sau 
procedurală, ni se pare insuficientă, prea îngustă, în 
raport cu funcţiile justiţiei constituţionale, mult mai 
numeroase şi mai diverse. 

Ideea însăşi de „justiţie constituţională” poate – 
avea unele concluzii – ori consecinţe – surprinzătoare, 
mai ales sub aspectul locului şi rolului acestei justiţii 
în raport cu celelalte „autorităţi” sau „puteri” din stat. 

În sensul recunoscut însă astăzi, termenul „justiţie 
constituţională” apare în opera lui H. Kelsen26 şi în cea 
a lui Ch.Eisenmann7, pentru primul ea însemnând „ga-
ranţia jurisdicţională a constituţiei”, iar pentru cel de-
al doilea „acea formă de justiţie sau mai exact de juris-
dicţie care priveşte legile constituţionale”, fără de care 
constituţia nu e decât „un program politic, obligatoriu 
numai moralmente”. Eisenmann distinge însă „justiţia 
constituţională” de „jurisdicţia constituţională”, sensul 
juridic al „justiţiei constituţionale” fiind astfel, în ulti-
mă analiză, „garantarea repartizării prerogativelor în-
tre legislaţia ordinară şi legislaţia constituţională”, iar 
cel al „jurisdicţiei constituţionale”, acela de organ prin 
care se realizează „justiţia constituţională”.

În doctrina franceză, se foloseşte sintagma „con-
trol al constituţionalităţii legilor” ca şi sinonim pentru 
justiţia constituţională. Controlul constituţionalităţii 
legilor este doar una din cele mai importante tehnici 
care compun justiţia constituţională, deci nu se identi-

fică cu aceasta. Atribuţiile ce revin justiţiei constituţi-
onale confirmă, credem, această observaţie corectivă. 
Acestea, potrivit unei opinii de sinteză, par a fi: 

Asigurarea autenticităţii manifestărilor de voin-•	
ţă ale poporului suveran. 

Respectarea pe verticală şi pe orizontală a com-•	
petenţelor conferite prin constituţie diferitelor autori-
tăţi publice. 

Protecţia drepturilor şi a libertăţilor fundamen-•	
tale ale cetăţenilor. 

Soluţionarea unora dintre problemele contenci-•	
oase date prin constituţie în competenţa justiţiei con-
stituţionale.

Prin urmare, după analiza doctrinei constituţio-
nale, a cadrului legislativ, examinând constituţiile şi 
experienţa altor state, deducem următoarea concluzie 
intermediară – justiţia constituţională a cucerit o po-
ziţie centrală în sistemul instituţiilor liberale prin ga-
rantarea înfăptuirii separaţiei şi echilibrului puterilor 
în stat, protejarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
garantarea supremaţiei Constituţiei. În Republica 
Moldova, Curtea Constituţională a devenit o garanţie 
necesară a implementării în viaţă a principiilor şi nor-
melor constituţionale, a aplicării lor practice, urmă-
rind, totodată, conformitatea tuturor prevederilor le-
gale cu dispoziţiile Legii Fundamentale. Prin crearea 
Curţii Constituţionale, s-a instituit un mecanism real 
de protejare a Constituţiei şi de contracarare a încăl-
cării dispoziţiilor ei.

Totodată, identificarea trăsăturilor justiţiei consti-
tuţionale sau, în sens restrâns, a controlului de consti-
tuţionalitate, reprezintă un demers util şi necesar nu 
numai pentru a releva particularităţile acestei forme 
de justiţie, înfăptuită printr-un organ special şi specia-
lizat, dar şi pentru a realiza, astfel, delimitarea acestui 
organ de altele care, de asemenea, în mai mare sau 
în mai mică măsură, înfăptuiesc un control de con-
stituţionalitate. Într-adevăr, atunci când controlul de 
constituţionalitate se realizează „concentrat”, atunci 
când o singură instituţie are monopolul acestui con-
trol, această instituţie poate fi o Curte sau un Tribunal 
Constituţional ori, dimpotrivă, instanţa supremă din 
sistemul organelor judecătoreşti – o Curte Supremă 
de Justiţie. Denumirea de „Curte Supremă” nu poate 
fi însă întrebuinţată, în acest caz, ca sinonim la aceea 
de „Curte Constituţională”4.

Procedând, așadar, la identificarea trăsăturilor jus-
tiţiei constituţionale, noi cercetătorii avem în vedere 
numai acea formă de control al constituţionalităţii – 
ca una dintre componentele justiţiei constituţionale şi 
poate cea mai importantă – care se integrează „mode-
lului curţilor constituţionale”. De exemplu, în Austria, 
Italia, Germania, Franţa, Spania, România, Ungaria, 
Polonia etc.
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În sistemele juridice care cunosc o dualitate sau 
o pluralitate de ordini jurisdicţionale, nu există, cu 
adevărat, o „Curte Supremă”, ci numai acolo unde, 
precum în SUA, ordinea jurisdicţională este unică. De 
exemplu, în SUA, Canada, Japonia27.

În urma celor expuse, îndrăznim să evidențiem 
un șir de trăsături ale justiției constituționale. Astfel, 
justiţia constituţională este încredinţată unei Curţi 
sau unui Tribunal Constituţional, independent, cum 
accentua Kelsen, de toate celelalte autorităţi etatice. 
Condiţia acestei independenţe este existenţa unui 
„statut constituţional” al organului care înfăptuieşte 
justiţia constituţională, definind organizarea, funcţiile 
şi atribuţiile acestuia. Mai derivă de aici condiţia cu 
privire la înscrierea dispoziţiilor cu privire la justiţia 
constituţională în însăşi constituţia statului.

Puţine sunt excepţiile sub aspectul denumirii orga-
nului care înfăptuieşte justiţia constituţională (Curte 
de Arbitraj în Belgia, Consiliu Constituţional în Fran-
ţa). Bunăoară, în Republica Moldova, organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile Curţii Constituţionale fac 
obiectul unui titlu distinct. 

Ca o argumentare a acestei trăsături se invocă 
următoarele consecinţe: autonomia statutară admi-
nistrativă şi financiară; independenţa judecătorilor şi 
inamovibilitatea lor; stabilirea unui regim disciplinar 
propriu pentru judecătorii aparţinând organului de jus-
tiţie constituţională; verificarea propriei competenţe 
prin decizii definitive şi obligatorii; preeminenţa deci-
ziilor justiţiei constituţionale faţă de orice alte decizii 
jurisdicţionale; incompatibilitatea judecătorului con-
stituţional cu orice altă funcţie publică sau privată.

Justiţia constituţională este o justiţie exclusivă şi 
concentrată, ea având monopolul contenciosului con-
stituţional. Altfel spus, instanţelor de drept comun nu 
li se pot recunoaşte prerogative în domeniul contenci-
osului constituţional şi, cu atât mai mult, ele nici nu 
şi le pot aroga.

Curtea Constituţională din Republica Moldova are 
un buget propriu, aprobat cu votul majorităţii judecă-
torilor Curţii, care face parte integrantă din bugetul de 
stat conform Legii cu privire la Curtea Constituţiona-
lă nr.317-XIII din 13.12.94. 

„Curtea Constituţională este singura în drept să ho-
tărască asupra competenţei sale, potrivit art.134 alin.
(2) din Constituţie”; „competenţa Curţii Constituţio-
nale nu poate fi contestată de nici o autoritate publică” 
(art. 4 alin.(2) din Legea nr. 317-XIII/13.12.94).

Hotărârile Curţii Constituţionale sunt obligatorii, 
definitive şi nu pot fi atacate – precizează art. 140 alin.
(2) din Constituţie. 

Prin urmare, trăsăturile fundamentale ale 
justiției constituționale sunt:

Justiţia constituţională nu este numai o formă 1. 

specială de jurisdicţie, dar şi un organ constituţional, 
având ca misiune menţinerea echilibrului constituţi-
onal.

Judecătorii aparţinând justiţiei constituţionale 2. 
sunt desemnaţi de către autorităţile politice, din rân-
dul unor persoane care nu au calitatea de magistraţi şi 
pe baza altor criterii decât cele urmate la recrutarea, 
numirea şi promovarea magistraţilor de carieră.

Consecinţele specifice: libertatea de alegere 3. 
între cei care pot dobândi calitatea de judecător con-
stituţional; apropierea sistemului european de Civil 
Law de cel american de Common Law; acest tip de 
desemnare consolidează legitimitatea judecătorului 
constituţional.

Justiţia constituţională este o veritabilă juris-4. 
dicţie. Două precizări sunt însă necesare: Ea este o 
jurisdicţie specială, comportând particularităţi faţă de 
celelalte forme de jurisdicţie. Nu toate atribuţiile ce 
aparţin judecătorului constituţional se realizează în 
cadrul unor proceduri jurisdicţionale.

Justiţia constituţională se află situată în afara 5. 
aparatului jurisdicţional alcătuit de organele de ju-
risdicţie comune, obişnuite. Aşa fiind, ea este deci 
o „putere independentă”, o putere care nu se află în 
vârful unui edificiu jurisdicţional. Aceasta este dife-
renţa fundamentală dintre o Curte Supremă şi o Curte 
Constituţională – prima, cum sugerează şi denumirea 
ei, în mod necesar, este plasată la vârful unei piramide 
jurisdicţionale. Totuşi, între Curtea Constituţională şi 
Curtea Supremă sau celelalte instanţe, de regulă, exis-
tă unele legături. Aşadar, deşi organic cele două forme 
de jurisdicţie sunt total independente, funcţional ele 
interferează.

Justiţia constituţională este o formă de jurisdic-6. 
ţie cu reguli procedurale proprii. Prin natura „litigiului 
constituţional” şi a autorităţilor chemate să-l rezolve, 
procedura justiţiei constituţionale are, în mod necesar, 
unele particularităţi8.

În concluzie finală, se poate afirma cu certitu-
dine faptul că relaţiile de drept, actele curţilor con-
stituţionale au supremaţie faţă de actele organelor 
legislative şi executive, deoarece curţile constituţio-
nale pot declara actele parlamentului, ale guvernului 
ca fiind contrare Constituţiei, prin urmare lipsite de 
forţă juridică. Se subînţelege că aspectele referitoare 
la competenţă, procedură, organizare, precum şi alte 
probleme ale activităţii curţilor constituţionale sunt 
specifice fiecărei ţări. Totuşi, principiile fundamenta-
le ale activităţii curţilor constituţionale sunt aceleaşi. 
Printre acestea se numără şi principiul supremaţiei 
Constituţiei, asigurarea drepturilor şi libertăţilor omu-
lui şi cetăţeanului. Principiul arătat este caracteristic 
şi pentru activitatea Curţii Constituţionale a Republi-
cii Moldova ce se conduce după valorile juridice ca: 
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supremaţia dreptului, prioritatea drepturilor omului şi 
cetăţeanului faţă de societate şi de stat, recunoaşterea 
principiilor şi a normelor de drept internaţional una-
nim acceptate. 
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ASPECTE  PRIVITOARE  LA  ATRIBuTELE  
DE  IDENTIFICARE  ALE  PERSOANEI  juRIDICE

 
Iurie MIHALACHE, 

doctor în drept, lector superior (USM; USPEE „C.Stere”)

                                                     REZuMAT
În limitele prezentului articol ştiinţific, avem ca scop să caracterizăm elementele de identificare obligatorii şi facultati-

ve ale persoanei juridice. Elemente de identificare obligatorii ale persoanei juridice sunt: denumirea, adresa, naţionalitatea, 
codul de identificare fiscală, iar în calitate de elemente facultative avem: emblema, marca, numărul de telefon, faxul, 
e-mailul, site-ul web. Codul bancar este şi el un element de identificare, dar poartă caracter special.

Cuvinte-cheie: elemente de identificare, denumire, adresă, naţionalitate, cod de identificare fiscală, emblemă, marcă.

RéSuMé
Dans cet article scientifique nous avons comme but de caractériser les éléments d’identification obligatoires et facul-

tatifs d’une société commerciale. Les éléments d’identifications obligatoires sont: le nom, l’adresse, la nationalité, le code 
d’identification fiscale et les éléments obligatoires: l’emblème, la marque, le numéro de téléphone, le fax, le courrier, le 
site web. Le code bancaire porte un statut spécial.

Mots-clés: éléments d’identification, nom, adresse, nationalité, code d’identification fiscale, emblème, marque.

De la bun început menţionăm că în doctrina de 
specialitate se întâlneşte opinia eronată pre-

cum că codul de identificare fiscală şi codul bancar 
sunt atribute de identificare facultative ale persoanei 
juridice cu scop lucrativ1. Subliniem faptul că viziunea 
cu referire la codul bancar susţinută de G.Gîrleşteanu 
şi L.Smarandache nu poate fi acceptată pe deplin. Or, 
codul bancar a fost trecut de către autori la categoria 
atributelor de identificare facultative, în timp ce prac-
tica comercială ne dovedeşte că, în prezent, existenţa 
unei persoane juridice cu scop lucrativ fără cont bancar 
este inadmisibilă. Majoritatea operaţiunilor comerciale 
se efectuează prin transfer bancar.

Aceleaşi semne de întrebare apar şi cu referire la 
codul de identificare fiscală. Numeroşi autori (I.Zenin, 
J.Piotraut) neglijează importanţa codului fiscal şi îl in-
clud în lista atributelor facultative. Or, aceasta la fel re-
prezintă o eroare, deoarece în prezent, toate societăţile 
comerciale primesc număr de identificare fiscală odată 
cu înregistrarea de stat la oficiul teritorial al Camerei 
Înregistrării de Stat.

Anume în scopul de a elucida definirea şi esenţa 
atributelor de identificare a persoanei juridice, consi-
derăm oportun a efectua o analiză detaliată a fiecăreia 
dintre ele. Ne vom axa doar asupra atributelor de iden-
tificare a persoanei juridice cu scop lucrativ, conside-
rând că pentru o societate necomercială acestea au mai 
puţină relevanţă. 

1. Denumirea de firmă. Denumirea este un element 
obligatoriu de identificare a persoanei juridice. Cu toţii 
cunoaştem denumirea firmelor străine, care investesc 
foarte mulţi bani pentru publicitate, precum: „Coca-
Cola”, „Microsoft”, „Mercedes”, dar şi din Republica 
Moldova: SA „Orange”, SA „Moldcell” etc. 

Normele cu privire la denumirea de firmă se gă-
sesc în diferite acte normative, precum: Codul civil 
(art.66), Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprin-
deri (art.24-26), Legea cu privire la înregistrarea de 
stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor indivi-

duali (art.9), Legea cu privire la societăţile cu răspun-
dere limitată (art.3), Legea cu privire la societăţile pe 
acţiuni (art.5). În acelaşi timp, apărarea drepturilor şi 
intereselor titularului denumirii de firmă se realizează 
prin intermediul normelor din Codul contravenţional 
(art.263), Codul penal (246-1) şi Legea concurenţei 
nr.183/2012 (art.67-92)2. 

În scopul de a reda o exprimare cât mai clară de-
numirii, legislaţia şi doctrina de specialitate utilizea-
ză noţiuni diferite, precum: firmă, denumire de firmă, 
nume comercial sau chiar titulatură. Astfel, în Legea 
nr.845/1992 se întrebuinţează cuvântul „firmă” (art.6, 
art.14 alin.(4), art.15-17, art.21, art.26), cu specificarea 
că i se poate zice şi „denumire” (art.24 alin.(1)) sau „ti-
tulatură” (art.3 alin.(2)). Codul civil utilizează ca regulă 
cuvântul „denumire”, dar în contexte diferite, precum: 
denumirea persoanei juridice (art.66), denumirea socie-
tăţii în nume colectiv (art.121), denumirea cooperativei 
(art.171) etc., iar în mod accidental mai face referire şi 
la „denumirea de firmă” (art.301 şi art.817). Noţiunea 
de nume comercial este utilizată în dispoziţiile Conven-
ţiei de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale 
din 1883, la care ţara noastră a aderat în anul 19933. 

Din punct de vedere structural, denumirea de firmă 
este alcătuită din două părţi: corpul şi accesoriul. Cor-
pul indică forma juridică de organizare: Societatea pe 
Acţiuni (prescurtat – S.A.), Societatea cu răspundere 
limitată (prescurtat – S.R.L.), Întreprinderea de Stat 
(prescurtat – Î.S.) ş.a. Legea nu stabileşte plasarea for-
mei de organizare a persoanei juridice – la începutul 
denumirii ori la sfârşit – de aceea, fondatorii sunt cei 
care determină locul corpului în denumire. Accesoriul 
reprezintă textul denumirii şi este diferit la toate per-
soanele juridice. De exemplu, avem denumirea de fir-
mă S.A. „Agroproduct”: abrevierea „S.A.” se numeşte 
corp, iar cuvântul „Agroproduct” este accesoriu. De 
exemplu, conform art.5 al Legii cu privire la societăţile 
pe acţiuni, denumirea completă a societăţii va cuprinde, 
în mod obligatoriu: a) cuvintele „societate pe acţiuni” 
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sau iniţialele “S.A.” (n.n. – corpul) şi b) numele concret 
al societăţii, care permite a o deosebi de alte organizaţii 
comerciale (n.n. – accesoriu). 

Cerinţe speciale cu privire la denumirea de firmă. 
În primul rând, dnumirea trebuie să fie scrisă cu litere 
latine. Forma de organizare juridică (S.A., S.R.L. etc.) 
se înscrie în limba română, pe când în accesoriul de-
numirii pot fi utilizate cuvinte şi din alte limbi, care se 
transcriu cu caractere latine şi, de regulă, se scriu între 
ghilimele. În acest sens, legea prevede că până la data 
înregistrării, Camera Înregistrării de Stat verifică de-
numirea sub aspectul corectitudinii lingvistice şi dacă 
apar neclarităţi sau îndoieli asupra corectitudinii ling-
vistice a denumirii, aceasta urmează a fi coordonată cu 
instituţia competentă în terminologie din cadrul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei (alin.(7)).

Să nu afecteze interesele persoanelor juridice deja 
înregistrate. Conform art.9 alin.(5) al Legii nr.220/2007, 
o denumire nouă poate fi înregistrată numai dacă se de-
osebeşte de cele existente. Distincţia dintre ele trebuie 
să fie evidentă şi clară. În situaţia când o denumire nouă 
este asemănătoare cu alta deja înregistrată sau rezerva-
tă, se va adăuga o menţiune care să o deosebească de 
celelalte în mod evident. Mai mult, în cazul unei per-
soane juridice radiate din Registrul de stat, denumirea 
acesteia poate fi preluată pentru o altă persoană juridică 
numai după expirarea a 2 ani de la radiere (art.9 alin.
(12)). Dacă mai multe persoane au solicitat pentru înre-
gistrare denumiri ce coincid ori se aseamănă, drept de 
înregistrare are solicitantul care primul a depus cererea 
de înregistrare.

În scopul protejării dreptului altor persoane fizice 
sau juridice, legea interzice înregistrarea denumirii 
care: a) coincide cu o marcă înregistrată în Republica 
Moldova sau cu o marcă notorie străină; b) conţine nu-
mele unei persoane fizice notorii sau alte nume proprii 
ce nu coincid cu numele participanţilor la constituirea 
persoanei juridice, dacă nu există, în acest sens, acordul 
scris al persoanei respective sau, după caz, al moşteni-
torilor ei (art.9 alin.(11) al Legii nr.220/2007). 

Să nu contravină prevederilor legale. Legea 
nr.220/2007 stabileşte că se interzice înregistrarea unei 
persoane juridice dacă denumirea acesteia conţine de-
numirea oficială sau istorică a statului ori a autorităţilor 
administraţiei publice centrale sau locale. Prin excep-
ţie, o astfel de înregistrare se permite numai cu acordul 
scris al Guvernului sau, după caz, al autorităţii publice 
locale (art.9 alin.(11)). De asemenea, conform Legii 
nr.845/1992 nu se permite înregistrarea denumirii care 
conţine date şi semne grafice a căror utilizare este in-
terzisă de legislaţie; numele personalităţilor istorice sau 
a altor personalităţi cunoscute, fără acordul din partea 
rudelor sau, după caz, autorizaţiei din partea organelor 
de resort (art.25). 

Să fie conformă normelor morale. Art.66 alin.(4) 
din Codul civil prevede că se interzice utilizarea în de-
numirea persoanei juridice a sintagmelor ce contravin 
normelor morale: nu se acceptă cuvinte necenzurate şi 
nici cuvinte prin care se face apel la ură şi violenţă.

Să nu inducă în eroare pe cei din jur. Persoana juri-
dică nu poate folosi în denumire cuvinte sau abrevieri 
care ar induce în eroare cu privire la forma sa de activi-
tate (art.66 alin.(5) din Codul civil). De exemplu, dacă o 
persoană juridică se ocupă cu producerea băuturilor al-
coolice, atunci şi denumirea ei trebuie să sugereze acest 
lucru; sau nu va fi acceptată la înregistrare o persoană 
juridică denumită „Salvaţi familia”, dacă domeniul ei 
de activitate ţine de repararea maşinilor. Aceasta reiese 
din faptul că denumirea de firmă, alături de alte atribute 
de identitate, rămâne în subconştientul consumatorului 
prin impresia pe care i-au produs-o calitatea mărfurilor 
şi a serviciilor prestate de persoana juridică.

Subliniem faptul că dreptul asupra denumirii este 
considerat bun (incorporal)4. Explicaţia rezidă în faptul 
că în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător 
denumirea poate fi exprimată în valoare bănească. Un 
rol important, în acest sens, o are clientela, care avan-
sează „şansele de afaceri” ale persoanei juridice.

răspunderea pentru utilizarea ilegală a denumi-
rii de firmă. Dreptul asupra denumirii de firmă are o 
valoare comercială considerabilă pentru titular. În le-
gătură cu încălcarea dreptului la denumirea de firmă în 
practică apar multe litigii, iar persoana vinovată este 
trasă, după caz, la răspundere civilă, contravenţională 
sau penală5. Răspunderea civilă survine de fiecare dată 
când persoana utilizează o denumire de firmă fără acor-
dul titularului acesteia. În asemenea situaţii, persoana 
poate fi obligată prin hotărâre judecătorească să înce-
teze folosirea ilegală a denumirii de firmă şi să repare 
daunele provocate. 

Răspunderea contravenţională pentru utilizarea ile-
gală a denumirii de firmă este prevăzută în Codul con-
travenţional, art.263 alin.(6). Sancţiuni, în acest sens, 
sunt prevăzute şi în Legea cu privire la antreprenoriat 
şi întreprinderi conform căreia întreprinderea care uti-
lizează în activitatea sa o firmă ce nu corespunde celei 
înmatriculate în Registrul de stat, se sancţionată, prin 
hotărâre judecătorească, cu o amendă de la 10 la 100 
u.c. (de la 200 la 2000 lei), care se varsă la bugetul de 
stat. Dreptul de a intenta acţiuni pentru o asemenea 
sancţiune îl au Camera Înregistrării de Stat, autorită-
ţile publice locale, precum şi organizaţiile abilitate cu 
apărarea intereselor consumatorilor (art.26 alin.(3)). 
Anumite interdicţii sunt prevăzute şi în Codul penal 
(art.246-1 lit.(d)).

2. Sediul persoanei juridice. Sediul arată locul 
unde persoana juridică este amplasată. Sediul este unic, 
se indică atât în actul de constituire, cât şi în Registrul 
de stat al persoanelor juridice. Legea nu instituie oare-
care criterii obligatorii pentru alegerea sediului, motiv 
din care, în practică, fondatorii optează în mod diferit: 
unii aleg locul desfăşurării activităţii persoanei juridice, 
alţii – locul aflării organelor de conducere a persoanei 
juridice sau chiar domiciliul unuia dintre fondatori6. 

Adresa poştală a persoanei juridice este cea de la 
locul aflării sediului. Prin excepţie, se permite ca per-
soanele juridice să aibă şi alte adrese, pentru corespon-
denţă (art.67 alin.(3) din Codul civil), inclusiv lădiţă 
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poştală, poştă electronică, fax etc. În consecinţă, orice 
scrisori intrate la sediu se prezumă ca fiind recepţiona-
te, respectiv, administraţia persoanei juridice nu poa-
te invoca faptul că nu a ştiut despre conţinutul acestor 
scrisori. 

Înregistrarea şi modificarea sediului. Sediul per-
soanei juridice trebuie să fie real, ceea ce impune exis-
tenţa unui imobil sau spaţiu din imobil clar determinat, 
pe care persoana juridică să-l deţină în folosinţă sau 
proprietate. Proprietarul imobilului trebuie să accepte 
faptul că persoana juridică foloseşte adresa sa în calita-
te de sediu7. Conform Legii nr.220/2007, organul înre-
gistrării de stat urmează să înscrie în Registrul de stat 
datele cu privire la sediul persoanei juridice indicate în 
actul de constituire şi nu este în drept să ceară alte do-
cumente pentru confirmarea acestor date. Răspunderea 
pentru autenticitatea datelor cu privire la sediu o poartă 
persoana juridică (art.10). 

Sediul persoanei juridice poate fi mutat. Decizia 
de mutare a sediului este luată de adunarea generală. 
Despre mutarea sediului trebuie să fie informat cât mai 
urgent oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat, 
respectiv, să fie publicat un aviz în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova cu privire la schimbarea sediului, 
în caz contrar, persoana juridică riscă să plătească dau-
ne-interese (art.66 alin.(8) din Codul civil). Prin inter-
mediul publicării, persoanele interesate (creditorii, de-
bitorii, partenerii de afaceri etc.) vor afla mai uşor care 
este noul sediu al persoanei juridice. Este de menţionat 
faptul că într-o casă (apartament, birou) pot fi amplasa-
te sediile mai multor persoane juridice, însă cerinţa este 
ca fiecare din ele să aibă camera ei separată8. 

Sediul persoanei juridice are o importanţă practi-
că. Acesta determină:

a) Naţionalitatea persoanei juridice; regula este că 
toate persoanele juridice înregistrate în Republica Mol-
dova sunt de naţionalitatea ei. 

b) Locul executării obligaţiilor. La sediul persoanei 
juridice se achită datoriile, se efectuează alte plăţi. Din 
prevederile Codului civil reiese că ori de câte ori locul 
executării obligaţiei nu este prevăzut în contract, exe-
cutarea urmează a fi efectuată la sediul creditorului (în 
cazul obligaţiilor pecuniare) sau la sediul debitorului 
(în cazul unor alte obligaţii) (art.573). 

c) Oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat 
competent să dispună înregistrarea persoanei juridice, 
să înscrie modificările ce pot interveni, precum şi radi-
erea din Registrul de stat (art.5 al Legii nr.220/2007). 

d) Organul fiscal căruia persoana juridică trebuie 
să-i prezinte rapoartele financiare, să-i transfere impo-
zitele şi taxele datorate statului. Conform prevederilor 
din Codul fiscal, persoana juridică este obligată să se 
pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are 
înregistrat sediul, să comunice modificările ulterioare 
cu privire la sediul său, sediul subdividiunilor, denumi-
rea şi sediul instituţiilor finanicare în care îşi are deschi-
se conturi (art.8 alin.(2); art.16 alin.(6))9. 

Din punct de vedere procesual, sediul are importan-
ţă în determinarea: 

– instanţei competente să judece litigiul în care per-
soana juridică este implicată în calitate de pârât (art.38 
alin.(2) din Codul de procedură civilă); 

– locului unde se comunică actele de procedură (ci-
taţie, înştiinţare) (art.104 alin.(1) lit.(b)); 

– locului unde se îndeplinesc măsurile de publicita-
te (de exemplu, în cadrul procedurii de insolvabilitate, 
art.7 alin.(2) şi art.26 alin.(1) din Legea insolvabilităţii 
nr.149/2012); 

– circumscripţiei teritoriale în care executorul jude-
cătoresc este în drept să întreprindă acţiuni de executa-
re silită (art.30 alin.(1) din Codul de executare).

În raporturile de drept internaţional privat, sediul 
este relevant pentru a afla care este legea naţională a 
persoanei juridice străine (art.1596 alin.(1) din Codul 
civil), precum şi legea aplicabilă raporturilor contrac-
tuale în cazul lipsei unui consens între părţi (art.1611 
alin.(1)). 

3. Naţionalitatea persoanei juridice. Prin naţio-
nalitate urmează să înţelegem cărui stat aparţine per-
soana juridică. Indiferent de gradul în care este pusă în 
evidenţă în sfera raporturilor juridice interne sau inter-
naţionale la care participă, fiecare persoană juridică îşi 
are o naţionalitate. Aceasta se determină după sediul 
persoanei juridice. De exemplu, dacă sediul unei per-
soane juridice este în municipiul Chişinău, înseamnă că 
ea deţine naţionalitate moldovenească. 

Naţionalitatea persoanei juridice ne ajută să aflăm 
care este sistemul de drept aplicabil raporturilor ce ţin 
de existenţa sa juridică (constituire, funcţionare, modi-
ficare, încetarea existenţei etc.). În acest context, Codul 
civil stabileşte că în baza legii naţionale a persoanei ju-
ridice se determină: statutul juridic al acesteia, forma 
juridică de organizare, temeiurile de creare şi încetare 
a activităţii, condiţiile de reorganizare, capacitatea civi-
lă, raporturile din interiorul ei, răspunderea, modul de 
dobândire a drepturilor civile şi asumare a obligaţiilor 
civile (art.1596). 

4. Emblema. Ca şi denumirea de firmă, emblema 
este un atribut de identificare care deosebeşte o persoa-
nă juridică de alta. Emblema se aplică pe panouri de 
reclamă, pe facturi, scrisori, note de comandă, tarife, 
prospecte, afişe, publicaţii, se foloseşte şi în orice alt 
mod10. 

Datorită emblemei, un comerciant poate fi deosebit 
de un alt comerciant de acelaşi fel. Mai simplu vor-
bind, emblema reprezintă „imaginea” persoanei juridi-
ce. Prin emblemă lumea recunoaşte o persoană juridică 
sau alta şi le poate deosebi uşor. Orice firmă bine cu-
noscută îşi are emblema sa.

Noţiunea de emblemă nu se limitează doar la per-
soane juridice. În sens larg, emblema este un simbol 
folosit pentru a reprezenta o idee, un obiect etc. şi poate 
fi purtată sau folosită ca o insignă identificatoare. De 
exemplu, crucea este emblema (simbolul) creştinismu-
lui; semiluna este o emblemă a islamului; craniul cu 
două oase încrucişate este o emblemă care identifică 
otrava; craniul este un simbol al morţii etc. 

5. Marca. Raporturile juridice ce apar în procesul în-
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registrării şi utilizării mărcilor sunt reglementate de Le-
gea privind protecţia mărcilor, nr.38/200811. Conform 
legii, marca este orice semn susceptibil de reprezentare 
grafică, care serveşte la deosebirea produselor şi/sau 
serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale 
altor persoane fizice sau juridice (art.2)12. Pot să consti-
tuie mărci semne distinctive, precum: cuvinte, inclusiv 
nume de persoane13, litere, cifre, desene, combinaţii 
de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, 
precum şi orice combinaţie a acestor semne (art.5). În 
situaţia în care mai multe firme produc acelaşi fel de 
mărfuri, le distingem uşor după marcă. De exemplu, 
două televizoare pot fi uşor deosebite între ele luând 
în consideraţie marca pe care o deţin. Mai frecvent, în 
circuitul internaţional „marca” este cunoscută prin nu-
mele de „brand” care provine din limba engleză.

Simpla înregistrare a denumirii de firmă la Camera 
Înregistrării de Stat nu este suficientă pentru protejarea 
denumirii comerciale sau a mărcii. Această autoritate 
înfăptuieşte doar înregistrarea de stat a persoanelor ju-
ridice şi a întreprinzătorilor individuali, constituiţi pe 
teritoriul Republicii Moldova, nu însă şi înregistrarea 
obiectelor de proprietate intelectuală, şi nici nu conferă 
protecţie mărcilor. De aceea, chiar dacă înregistrarea 
unei denumiri s-a făcut la Camera Înregistrării de Stat, 
există riscul ca o altă persoană să înregistreze denumi-
rea respectivă (sub formă de marcă) la Agenţia de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală14. 

Mărcile se înregistrează în Registrul naţional al 
mărcilor care este ţinut de Agenţia de Stat pentru Pro-
prietatea Intelectuală (AGEPI). Dreptul exclusiv asu-
pra mărcii produce efecte pentru terţi, începând cu data 
publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industria-
lă al Republicii Moldova.

Nu se acceptă a fi înregistrate mărcile înşelătoare. 
Acestea sunt mărcile care pot induce în eroare consu-
matorii cu privire la natura, calitatea sau originea geo-
grafică a produsului. De exemplu, cererea de a înregis-
tra o marcă pentru comercializarea margarinei pe care 
să fie înfăţişată o vacă va fi respinsă, deoarece induce 
în eroare consumatorii care, eventual, vor asocia marca 
respectivă cu produsele lactate (cu untul)15. 

O caracteristică esenţială a mărcii este faptul că 
aceasta reprezintă un activ nematerial, care generează 
venituri, iar valoarea acesteia uneori poate fi chiar mai 
mare în raport cu activele materiale. De exemplu, con-
form topului Eurobrand, marca Apple este estimată ca 
cea mai valoroasă din lume, depăşind cifra de 110 mld. 
dolari, pe când valoarea activelor constituie 46 mld. 
dolari16. 

La calcularea valorii brandurilor (mărcilor celebre), 
se iau în considerare mai mulţi factori: evaluarea acti-
vităţii companiilor care utilizează marca, condiţiile de 
piaţă în care există brandul, posibilele riscuri, perspecti-
vele de dezvoltare etc. Valoarea brandului include doar 
costul mărcii comerciale (denumirii), fără capacităţile 
de producţie, infrastructura companiei, invenţii sau alte 
bunuri materiale17. 

Persoana juridică poate să deţină una sau mai mul-

te mărci. Dreptul asupra mărcii poate fi transmis de la 
o persoană la alta, iar principiile aplicabile transmite-
rii drepturilor asupra mărcii aparţin dreptului comun 
(dreptul civil). Transmiterea mărcii se face, după caz, 
prin contract de cesiune (art.26), contract de licen-
ţă (art.27) sau prin succesiune. Marca mai poate face 
obiectul unui gaj, a altor drepturi reale, precum şi exe-
cutării silite. Cesiunea, licenţa şi gajul asupra mărcii 
urmează a fi înregistrate la AGEPI.

Transmiterea dreptului la marcă reprezintă o bună 
strategie în vânzarea-cumpărarea unei afaceri. Numai 
că cel ce procură marca trebuie să aibă posibilitate şi 
dorinţă de a o dezvolta, transformând-o într-o marcă 
celebră (altfel spus „brand”), oferind noi pieţe de des-
facere, noi campanii de marketing etc. La rândul ei, 
marca trebuie să fie cu perspectivă18. Subliniem şi fap-
tul că folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului 
(„Republica Moldova”, „Moldova”, „Țara Moldovei”) 
în mărci, desene şi modele industriale se face în baza 
deciziei unei comisii speciale a cărei componenţă no-
minală se aprobă prin hotărâre de guvern19. 

Situaţie de caz. Reclamantul s-a adresat cu acţiune 
în judecată solicitând anularea înregistării pentru marca 
„Букет Бессарабии”. În motivarea acţiunii se invocă 
încălcarea art.7 alin.(1) lit.(g) al Legii nr.38/2008 care 
prevede refuzul înregistrării mărcilor ce pot induce în 
eroare consumatorul cu referire la originea geografică, 
calitatea ori natura produsului/serviciului. Reclaman-
tul consideră că marca „Букет Бессарабии”, care este 
înregistrată după o întreprindere amplasată în or. Du-
băsari, reprezintă o marcă care induce în eroare consu-
matorii, deoarece se află pe teritoriul transnistrian, care 
niciodată nu a intrat în componenţa Basarabiei. Curtea 
de Apel Chişinău a respins acţiunea reclamantului, ar-
gumentând că acesta urmează să prezinte probe care ar 
confirma faptul dacă eroarea s-a produs de fapt şi dacă 
consumatorul a fost înşelat în privinţa produsului sau 
a producătorului. Totodată, instanţa reţine că potrivit 
scrisorii Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei, Basarabia reprezintă o denumire istorică, 
dar această denumire nu este protejată de lege (Ho-
tărârea Curţii de Apel Chişinău din 24.06.2013, dosar 
nr.2-16/2013. Arhiva Curţii de Apel Chişinău). 

Tipurile de mărci. Marca poate fi de mai multe fe-
luri: 

– individuală: aparţine unei singure persoane fizice 
sau juridice;

– colectivă: este utilizată de către o asociaţie de fa-
bricanţi, producători, prestatori de servicii, comercianţi 
ori de alte organizaţii similare pentru a desemna produ-
sele sau serviciile lor;

– de certificare (de conformitate): se emite pe baza 
regulilor unui sistem de certificare, indicând cu un grad 
suficient de încredere că produsul sau serviciul în cauză 
este conform standardelor;

– notorie: este marca bine-cunoscută în Republica 
Moldova la data depunerii cererii de înregistrare20.

Din punctul de vedere al obiectului, mărcile se îm-
part în: mărci de produse şi mărci de servicii; după nu-
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mărul de semne folosite, avem: mărci simple (alcătuite 
dintr-un singur semn) şi mărci combinate (compozi-
ţii de diferite semne); după natura semnelor folosite: 
mărci verbale, figurative şi sonore21.

răspunderea pentru încălcarea drepturilor asupra 
mărcii. Pentru utilizarea ilicită a mărcilor, este stabilită 
răspunderea juridică sub formă de amendă, de repa-
raţie a pagubelor cauzate titularului mărcii, inclusiv a 
câştigului ratat. Astfel, conform prevederilor art.97 din 
Codul contravenţional, utilizarea ilegală a unei mărci 
protejate se sancţionează cu amendă. Marca se consi-
deră a fi utilizată în mod ilegal ori de câte ori lipseşte 
acordul titularului acesteia. Situaţie de utilizare ilegală 
a mărcii există şi în cazul preluării unor semne de la 
o marcă deja înregistrată, fapt ce generează riscul de 
confuzie în percepţia consumatorului. Se consideră a fi 
contravenţie şi: utilizarea ilegală a denumirii de origine 
a produsului, a indicaţiei geografice (art.97-1), a denu-
mirilor specialităţilor tradiţionale garantate (art.97-2), 
utilizarea unor indicaţii false ori înşelătoare la marcarea 
produselor (art.98), încălcarea drepturilor exclusive ale 
titularului de drept asupra brevetului, invenţiei, desenu-
lui, modelului industrial, topografiei (art.99-103). 

Pentru încălcări similare, dar cu un grad mai înalt de 
prejudiciabilitate, amenzi sporite sunt prevăzute în Co-
dul penal, precum: folosirea denumirii de firmă sau a 
mărcii comerciale într-o manieră care să producă con-
fuzie cu cele folosite legitim de un alt agent economic 
(art.246-1 lit.(b)); desfăşurarea activităţii de întreprin-
zător, fără utilizarea mărcilor comerciale şi de fabrică 
(art.125 (d)); încălcarea dreptului asupra obiectelor de 
proprietate industrială ((art.185-2)). Se consideră a fi 
infracţiune şi situaţia când denumirea sau marca prote-
jată este însoţită de expresii, cum ar fi „de genul”, „de 
tipul”, „de stilul”, „imitaţie” ori de alte expresii simi-
lare. 

Răspunderea pentru încălcarea drepturilor asupra 
mărcii este reglementată şi în Legea privind protecţia 
mărcilor, art.72 alin.(1). Conform legii, persoana care 
în mod conştient a încălcat drepturile asupra unei mărci 
va repara titularului de drepturi pagubele pe care aces-
ta le-a suportat. Repararea pagubelor se face doar la 
cererea titularului mărcii, pe cale amiabilă sau pe cale 
judecătorească. În cuantumul despăgubirilor se inclu-
de: paguba materială real suportată de titularul mărcii, 
profitul ratat, beneficiile realizate pe nedrept, daunele 
morale etc.

Înainte de a lansa pe piaţă un produs (o marcă co-
mercială), este necesar a verifica dacă aceasta nu a 
fost înregistrată de alte persoane, în caz contrar, poate 
fi angajată răspunderea pentru încălcarea drepturilor 
titularului mărcii protejate. În speţă, SRL „Glavirux” 
a depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL 
„Farmasi Cosmetic” cu privire la încălcarea drepturi-
lor asupra mărcii „Farmasi” şi repararea prejudiciului 
material. În motivarea acţiunii, recurentul invocă de-
ţinerea dreptului exclusiv de importare, vânzare şi dis-
tribuţie pe teritoriul Republicii Moldova a bunurilor 
de marca „Farmasi”. Cu toate acestea, fără a înştiinţa 

reclamantul, proprietarul mărcii (din Turcia) a acordat 
aceste drepturi încă unui agent economic de pe terito-
riul Republicii Moldova, şi anume, „Farmasi Cosme-
tic”. Drept urmare a plasării pe piaţă de către noul agent 
economic a mărfurilor de aceeaşi marcă la preţuri redu-
se, recurentul nu a mai putut realiza marfa aflată în stoc, 
a micşorat considerabil preţurile, suportând prejudicii 
materiale. La adresa intimatului au fost expediate pre-
tenţii cu solicitarea de a stopa comercializarea produ-
selor cosmetice de marca „Farmasi”, dar fără răspuns. 
Atât Curtea de Apel Chişinău, cât şi Curtea Supremă 
de Justiţie au dispus încasarea integrală a pagubei în 
sumă de 1.482.010 lei (marfa cu termen expirat, pro-
fitul ratat, cheltuieli de depozitare, cheltuieli salariale) 
de pe seama intimatului (SRL „Farmasi Cosmetic”)22. 

Caz practic. „Şafranăx” SRL a depus o cerere de 
chemare în judecată împotriva „Armicom” SRL cu pri-
vire la interzicerea folosirii mărcii comerciale „Şafran” 
şi „Şofran”, interzicerea comercializării produselor cu 
marca dată pe piaţa de desfacere a Republicii Moldo-
va, încasarea prejudiciului material de 305.000 lei, pre-
judiciului moral în mărime de 30.000 lei, precum şi a 
cheltuielilor de judecată. Din start, reclamantul a ţinut 
să sublinieze faptul că deţine certificat de înregistrare 
a mărcii respective la AGEPI. În cererea de chemare 
în judecată, reclamantul a menţionat că în ultima peri-
oadă a scăzut brusc indicele de comercializare a pâinii 
cu denumirea „Şafran”. Ca rezultat al efectuării unor 
investigaţii, a stabilit că pâinea cu denumirea „Şofran” 
(marcă neînregistrată, prin care erau induşi în eroare 
consumatorii) este comercializată de către agentul eco-
nomic „Armicom” SRL. Drept consecinţă, i-a fost cau-
zat un prejudiciu material în proporţii deosebit de mari. 
Curtea Supremă de Justiţie a adoptat decizia privind 
repararea integrală în folosul „Şafranăx” SRL (titular 
al mărcii) a prejudiciului material şi moral cauzat de 
„Armicom” SRL prin folosirea ilegală a mărcii23. 

6. Numărul de identificare fiscală. Orice între-
prinzător, în calitatea sa de contribuabil, are obligaţia 
de a fi înregistrat la unul din oficiile teritoriale ale In-
spectoratului Fiscal Principal de Stat, alocându-i-se un 
număr de identificare fiscală. Conform prevederilor 
legale, codul fiscal este numărul personal de identifica-
re al contribuabilului, prescurtat – IDNO. Până la data 
înregistrării persoanei juridice acesta poartă denumirea 
de număr de identificare de stat, iar din ziua eliberării 
deciziei de înregistrare se consideră cod fiscal (art.5 din 
Codul fiscal). 

Codul de identificare fiscală se atribuie o singură 
dată, iar persoana căreia nu i s-a atribuit acest cod, nu 
poate fi înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe. Con-
form prevederilor din Instrucţiunea privind evidenţa 
contribuabililor nr.299 din 02.05.2012, în cazul per-
soanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali care 
se supun înregistrării, se consideră cod fiscal numărul 
de identificare de stat atribuit de oficiile teritoriale ale 
Camerei Înregistrării de Stat, iar pentru gospodăriile ţă-
răneşti – codul atribuit de organul fiscal (pct.4-10)24.

7. Alături de atributele de identificare caracterizate 
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supra, persoana juridică mai deţine cont bancar, nu-
măr de telefon, fax, e-mail şi pagina web. Cercetarea 
acestora însă depăşeşte limitele prezentului articol şi ar 
putea fi efectuată într-un studiu separat. 

Generalizând cele expuse, concretizăm că atribu-
tele de identificare obligatorii ale persoanei juridice cu 
scop lucrativ sunt: denumirea, sediul, naţionalitatea, 
codul de identificare fiscală, iar cele facultative sunt: 
emblema, marca, numărul de telefon, fax-ul, e-mail-
ul, pagina web. Cu referire la contul bancar, atragem 
atenţia că acesta poartă un caracter special şi nu se 
încadrează în niciunul dintre atributele de identificare 
enunţate supra. Situaţia specială pe care o deţine co-
dul bancar rezidă în faptul că la momentul înregistrării 
de stat a persoanelor juridice, prezenţa acestuia nu este 
necesară, în schimb pe parcursul desfăşurării activităţii 
comerciale, deschiderea unui cont bancar devine o ne-
cesitate stringentă pentru orice societate comercială.

Note: 
1 Piotraut J., Droit de la proprieté intellectuelle, Ellip-

ses, Paris, 2004, p.76; Зенин И.А., Право интеллектуальной 
собственности: Учебник для магистров, Юрайт, Москва, 2012, 
c.46; Gîrleşteanu G, Smarandache L., Identificarea societăţii comer-
ciale prin intermediul anumitor atribute, obligatorii sau facultative, 
în Revista de Ştiinţe Juridice (România), 2009, nr.3, p.73.

2 Legea concurenţei, nr.183 din 11.07.2012, în Monitorul Ofici-
al al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197. 

3 Convenţia de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industria-
le, încheiată la 20.03.1883, în Tratate internaţionale, 1998, vol. 6, 
p.45-63; Republica Moldova a aderat la această Convenţie în anul 
1993 (Hotărârea Parlamentului nr.1328-XII din 11.03.1993). 

4 Roşca N., Comentariu la Codul civil al Republicii Moldova 
(coord. M.Buruiană şi al.), vol. I, Tipografia Centrală, Chişinău, 
2006, p.123.

5 Hîncu V., Unele aspecte privind protecţia dreptului asupra 
denumirii de firmă // Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţio-
nală „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”. 
Rezumatele comunicărilor, CEP USM, Chişinău, 2012, p.180-181.

6 Punctul de reper în stabilirea sediului persoanei juridice ar 
putea servi locul de aflare a organului executiv (administrator sau 
consiliul de administraţie) al acesteia. Formulări în acest sens gă-
sim în: art.6 alin.(1) din Legea cu privire la societăţile pe acţiuni 
nr.1134/1997; art.11 din Legea privind cooperativele de producţie 
nr.1007/2002; art.12 din Legea privind cooperativele de întreprin-
zător nr.73/2001. Mai puţin inspirată este Legea cu privire la antre-
prenoriat şi întreprinderi nr.845/1992 în care găsim că sediul per-
soanei juridice este „locul unde se află organele sale de conducere” 
(art.27 alin.(2)). Or, ţinând cont că organele de conducere sunt de 
două feluri, decizionale şi executive, norma dată poate fi interpre-
tată în mod diferit. În schimb alte acte normative, precum Codul 
civil, Legea cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juri-
dice şi întreprinzătorilor individuali nr.220/2007, Legea cu privire 
la societăţile cu răspundere limitată nr.135/2007, nu leagă alegerea 
sediului de anumite criterii. 

7 Portalul oficial al Camerei Înregistrării de Stat, http://cis.gov.
md/content/46 (vizitat 12.02.2014).

8 Mihalache Iu., Dreptul afacerilor: Curs universitar, ed.a II-a 
(revăzută şi completată, coordonator A.Cuzneţov), CEP USM, Chi-
şinău, 2013, p.190.

9 Neprezentarea, prezentarea cu întârziere sau prezentarea or-
ganului fiscal a unor informaţii neveridice despre sediul sau despre 
schimbarea sediului persoanei juridice se sancţionează cu amendă 
de 4.000 de lei (art.255 din Codul fiscal).

10 Roşca N., Baieş S., op.cit., p.188.
11 Legea privind protecţia mărcilor, nr.38 din 29.02.2008, în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.99-101. 
12 Marcă (din gr. marka) – semn distinctiv, inscripţie care se 

aplică pe un obiect, pe o marfă în scopul de a le deosebi de altele, 
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Клинически доказанное существование осо-
бых состояний психики, пограничных меж-

ду нормой и патологией, послужило ведущим осно-
ванием при аргументации необходимости введения 
в уголовное законодательство института ограни-
ченной вменяемости. Так, Законом Республики 
Молдова № 277 от 18 декабря 2008 года в Общую 
часть Уголовного кодекса была введена самостоя-
тельная уголовно-правовая норма об ограниченной 
вменяемости1.

В соответствии с ч.(1) ст.231 УК РМ, эта норма 
распространяется на лиц вменяемых, но с психи-
ческими расстройствами. Бесспорно, такие лица 
подлежат уголовной ответственности, так как они 
вменяемы, но неоспоримо также и то, что выяв-
ление у лица такого пограничного психического 
расстройства служит основанием для применения 

так называемой «привилегированной» уголовно-
правовой санкции. 

Под «привилегированной» санкцией мы пони-
маем возможность применения более мягкого на-
казания и принудительных мер медицинского ха-
рактера. Так, в соответствии с ч.(2) ст.231 УК РМ, 
судебная инстанция при определении наказания 
или мер безопасности учитывает наличие психи-
ческого расстройства, не исключающего, однако, 
уголовной ответственности.

Для применения нормы об ограниченной вме-
няемости обязательным процессуальным действи-
ем является проведение судебно-психиатрической 
экспертизы (СПЭ) лица, совершившего преступное 
деяние. Экспертной оценке подлежит не только 
психическое состояние испытуемого на момент 
совершения инкриминируемого деяния, но и на 
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медицинсКОгО  КритериЯ  ОграниченнОй 
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момент проведения экспертизы как таковой, с обя-
зательным прогнозированием динамики того или 
иного психического расстройства, если таковое вы-
явлено. 

Уместными представляются рассуждения юри-
ста Н.С. Таганцева о том, что «такие общие форму-
лы, как недостаточность умственного развития, 
болезненное расстройство душевной деятельно-
сти и т.д., так растяжимы, так общи, что им 
может быть придаваем весьма разнообразный 
объем; при этом, не надо забывать, что разреше-
ние вопроса о наличности условий вменяемости 
как по существу своему, так и по началам процес-
са требует участия врача-психиатра, его экспер-
тиза должна быть положена в основу судейского 
приговора о вменении или невменении учиненного 
обвиняемому, а, к сожалению, у нас, в особенно-
сти в провинции, число лиц, специально занимаю-
щихся психиатрией, крайне ограниченно, так что 
нетрудно предположить, что явившийся на суд 
эксперт не будет обладать необходимыми специ-
альными сведениями»2.

Установление психического состояния у под-
экспертного лица на момент совершения престу-
пления представляется крайне затруднительным 
– причиной тому является то обстоятельство, что 
врачам приходится анализировать поведение и со-
стояние лица в ретроспективе (postfactum). Аргу-
ментом в пользу высказанного суждения служит 
то, что иногда между инкриминируемым деянием 
и проведением СПЭ проходит значительный про-
межуток времени, за которое симптомы некоторых 
психических расстройств, в частности кратковре-
менных, могут значительно ослабевать или даже 
утрачиваться. Соответственно – вероятность по-
грешностей в постановке диагноза весьма велика. 

Подтверждение вышесказанному находим у 
О.Д. Ситковской3, согласно мнению которой экс-
перты изучают психическое состояние субъекта 
на период проведения экспертизы. Конечно, про-
шлое непосредственно не наблюдаемо. Однако, 
например, при судебно-психологической (или ком-
плексной психолого-психиатрической) экспертизе 
аффекта методические рекомендации ориентируют 
на ретроспективное изучение психического состоя-
ния и поведения субъекта в момент совершения им 
деяния4. 

Цитируемый автор утверждает, что надо иметь 
в виду не только то, что диагностика на момент (в 
период) проведения экспертизы требует ретроспек-
тивного изучения и проекции на обстоятельства 
деяния, но и то, что эта проекция «не носит линей-
ного характера». Ведь состояние психической дея-
тельности субъекта на момент экспертизы далеко 
не всегда целиком соответствует состоянию тако-
вой на момент совершения деяния, в том числе из-
за переживаний по поводу содеянного, воздействия 

обстановки в пенитенциарном или медицинском 
учреждении и т.д. В силу различных причин могут 
измениться интенсивность и динамика болезнен-
ных проявлений (ремиссия и пр.)5.

Таким образом, напрашиваются два вывода:
К моменту экспертной оценки испытуемого 1) 

его состояние может заметно улучшиться, а симп-
томы некоторых психических расстройств могут 
заметно ослабеть или даже исчезнуть.

Выявление симптоматики психического рас-2) 
стройства на момент экспертизы недостаточно и 
само по себе не позволяет судить о вменяемости 
или невменяемости лица на момент совершения 
деяния.

Экспертам все чаще приходится оценивать 
такие психические расстройства, при которых у 
личности сохраняется способность оценивать и 
понимать сущность событий, но снижается, ино-
гда и значительно, возможность удержаться от со-
вершения уголовно наказуемого поступка, то есть 
руководить своими действиями. Так, по данным, 
приводимым в специализированной литературе, 
контингент судебно-психиатрической клиники в 
большинстве своем составляют лица, психическое 
состояние которых хотя в целом и не соответствует 
медицинским критериям невменяемости, но сужа-
ет или лишает возможности альтернативного выбо-
ра действий, привносит своеобразную мотивацию 
противоправного поведения и парциальную некри-
тичность6. 

Медицинский критерий ограниченной вменяе-
мости, предусмотренный ч.(1) ст.231 УК РМ, сфор-
мулирован в соответствии с современными между-
народными классификациями. В качестве такового 
признается психическое расстройство. Вместе с 
тем, наличие психической патологии само по себе 
не является достаточным для признания лица не-
вменяемым, но и не может быть проигнорирова-
но.

Психиатры уточняют, что данный критерий 
распределятся в континууме: психическое здо-
ровье – пограничные состояния или психические 
аномалии – психоз или слабоумие, и конкретизи-
рован указанием на психическое расстройство, не 
исключающее вменяемости7. По данным В.В. Го-
ринова, Л.О. Пережогина, Т.А. Николаевой и др., к 
таким расстройствам относятся преимущественно 

непсихотические органические психические −	
расстройства; 

легкая умственная отсталость; −	
расстройства личности−	 8.

Еще в начале ХХ века знаменитый русский пси-
хиатр П.Б. Ганнушкин справедливо указывал, что 
психопатические личности и патологические ха-
рактеры всегда оказывались предметом последних, 
заключительных глав учебников и руководств по 
психиатрии, им уделялось недостаточно внимания9. 
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Занимаясь изучением пограничных психических 
состояний, автор указывал следующее: «Современ-
ное учение о конституциональных психопатиях 
явилось результатом углубленной клинической раз-
работки области так называемых пограничных 
состояний, – пограничных между «душевными» и 
«нервными» болезнями, с одной стороны, и между 
душевной болезнью и душевным здоровьем, с дру-
гой. Область эта обнимает [объемлет] материал 
в значительной степени разнородный. Сюда вхо-
дят и легкие абортивные формы психозов – про-
цессов (прогредиентные формы) с определенным 
моментом начала заболевания, и явления, наблю-
даемые в течение всей жизни у неправильно орга-
низованных, дисгармоничных личностей»10.

Итак, принципиальную значимость для СПЭ 
приобретают: 

глубина психических расстройств; −	
этап заболевания, во время которого было со-−	

вершено инкриминируемое деяние;
особенности мотивации поведения; −	
способность к оцениванию ситуации и −	

предыдущего опыта.
Определенное значение при решении вопроса о 

вменяемости имеет способность субъекта строить 
логически обоснованный и адекватно мотивиро-
ванный замысел. Понятие мотивации охватывает 
биологические и социальные факторы, побуждаю-
щие личность к деятельности. При этом мотивы 
определяются не только как субъективные пережи-
вания потребностей, но и как объекты, в которых 
конкретизируются потребности человека. 

Сочетание мотивационных нарушений со сни-
жением критических способностей, искажением 
самосознания и самооценки может свидетель-
ствовать о нарушении эмоций и воли, что может 
ограничивать способность личности осознавать 
фактический характер и общественную опасность 
действий либо руководить ими11.

Сюда можно отнести те психические расстрой-
ства, которые

существенно стесняют свободу личностного −	
выбора;

снижают самоконтроль;−	
уменьшают полноту отражения в сознании −	

объективной и субъективной действительности;
ухудшают или искажают восприятие объек-−	

тивной или субъективной действительности;
затрудняют решение проблемных ситуаций.−	

Существование проблемы влияния психиче-
ских аномалий на психическое состояние лиц, со-
вершивших действия, запрещенные уголовным за-
коном, относительно которых они были признаны 
вменяемыми, сомнений не вызывает. Налицо – пси-
хологическая реальность, которую закон не может 
игнорировать12.

Психическое расстройство может быть при-

знано в качестве обстоятельства, смягчающего от-
ветственность, но только в случае, если оно будет 
уменьшать вину. Будучи индикатором психическо-
го отношения субъекта к своему противоправному 
поведению и его последствиям, степень вины суще-
ственно зависит от меры осознания вредоносного 
деяния, предвидения вредных последствий, то есть 
от уровня или качества отражения действительно-
сти, полноты и содержания сознания субъекта пре-
ступления, характера регуляции криминального 
поведения. 

По данным В.И. Колосовой, А.Н. Поднебесно-
го13, некоторые психические расстройства, ведущие, 
как правило, к невменяемости, при определенных 
условиях могут подпадать под медицинский крите-
рий психического расстройства, и наоборот. Так, в 
качестве примеров авторы приводят такие психи-
ческие заболевания, как психопатия, олигофрения 
в форме дебильности, эпилепсия, шизофрения в со-
стоянии стойкой ремиссии, а также маниакально-
депрессивный психоз, прогрессивный паралич и 
др., при том условии, что выраженность психиче-
ского расстройства не достигает психотического 
уровня. Более характерными являются неврозы, ак-
центуации характера, наркомания, алкоголизм.

По приведенным в литературе данным, среди 
контингента лиц, направляемых на экспертизу в 
связи с возникшими сомнениями во вменяемости, 
доля лиц, признанных вменяемыми, но имеющих 
выраженные психические аномалии, составляет 
62-69%14. 

Вместе с тем в основу нашего научного иссле-
дования были положены выводы российских су-
дебных психиатров, в частности В.В. Горинова, 
Л.О. Пережогина, Т.А. Николаевой и др. Согласно 
данным, представленным вышеуказанными авто-
рами, лица с психическими расстройствами, не ис-
ключающими вменяемости, составляют 65% среди 
вменяемых субъектов; к ним всегда в полной мере 
могут быть применены нормы исправительного 
права. 

К таким психическим расстройствам авторы в 
первую очередь относят:

расстройства личности (15%) и −	
умственную отсталость (30%)−	 15.

В настоящее время не вызывает сомнений, что 
категорией «расстройства личности» охватыва-
ются различные специфические и смешанные со-
стояния, включающие как пограничные (на границе 
нормы и патологии), так и глубоко патологические 
варианты. 

Концепцией, объединяющей знание о погра-
ничных психических расстройствах личности, яв-
ляется базирующаяся на основных биологических 
представлениях теория адаптации. Для человека 
как существа, сочетающего в себе биологические и 
социальные механизмы функционирования, адап-
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тация также актуализируется в двух плоскостях, в 
которых он представляет собой особь, живущую по 
законам биологического вида, и члена общества, 
наделенного уникальной совокупностью личност-
ных черт16.

расстройство личности – это устойчивый по-
веденческий стереотип, зависящий от трех состав-
ляющих:

личности;−	
ситуации, вызывающей прорыв барьера пси-−	

хической адаптации, 
психопатологических проявлений, склады-−	

вающихся в психопатологическую единицу – син-
дром.

Не следует смешивать расстройства личности, 
лежащие в основе медицинского критерия огра-
ниченной вменяемости, с некоторыми поведенче-
скими особенностями личности, обусловленными 
характером, темпераментом, культурологическими 
или религиозными особенностями воспитания, на-
пример – с легкой возбудимостью, неустойчиво-
стью, колебаниями настроения или же, наоборот, 
эмоциональной холодностью и т.д. Сами по себе 
такие свойства присущи значительному числу лиц, 
но уровня расстройства личности они достигают 
лишь при наличии некоторых обязательных усло-
вий, подлежащих установлению в рамках экспер-
тизы.

Как справедливо отмечает российский юрист 
Н.С. Таганцев, преступление есть продукт не толь-
ко одних внешних обстоятельств, но и характера, 
темперамента человека, результат отсутствия у 
него привычек к правомерной жизни17.

В этом смысле уместным будет уточнение, что 
в психологии среди ученых нет единого мнения о 
том, что следует считать психической нормой. Су-
ществуют лишь определенные критерии, позволяю-
щие психологам констатировать соответствие либо 
отклонение психики от общепринятого стандарта, 
но данные критерии носят общий характер и в не-
которых случаях необходим специальный подход. 
Среди критериев психической нормы называют:

адекватность поведения лица внешним воз-1) 
действиям;

детерминированность поведения, его кон-2) 
цептуальную упорядоченность в соответствии с 
оптимальной схемой жизнедеятельности, согласо-
ванность целей, мотивов, способов поведения;

соответствие уровня притязаний реальным 3) 
возможностям индивида;

оптимальное взаимодействие с другими 4) 
людьми, способность самокоррекции поведения в 
соответствии с социальными нормами18.

Расстройство личности между тем представля-
ет собой тяжелое нарушение характерологической 
конституции и поведенческих тенденций и сопро-
вождается личностной и социальной дезинтеграци-

ей. Оно характеризуется рядом признаков, рассма-
триваемых в совокупности. Это

дисгармония в личностных позициях и по-a) 
ведении с нарушениями эмоций, контроля побуж-
дений, процессов мышления, стиля отношения к 
другим лицам;

стойкий аномальный стиль поведения;b) 
расстройство, возникшее в детском и под-c) 

ростковом возрасте и существующее в период зре-
лости;

расстройство, приводящее к дистрессу;d) 
расстройство, сопровождаемое существен-e) 

ным ухудшением профессиональной и социальной 
деятельности.

Современные классификации исходят из пред-
ставлений об основном, «первичном» расстройстве 
как изменении деятельности эмоционально-волевой 
сферы. Все остальные особенности психики свя-
заны с нарушениями этих проявлений. «Вторич-
ные» особенности психики проявляются в сфере 
мышления. Большинству испытуемых, несмотря на 
формальную сохранность интеллекта, присущи не-
достатки прогнозирования своих действий, отсут-
ствие опоры на собственный опыт (принимаемые 
решения либо крайне непродуманны, либо – негиб-
ки и односторонни). 

Классификаций расстройств личности великое 
множество. Наиболее понятной и значимой для 
науки уголовного права представляется системати-
зация расстройств личности по Б.В. Шостаковичу 
(1971):

преимущественные нарушениа в сфере мыш-−	
ления (шизоидные и паранойяльные личности);

преимущественно эмоциональные расстрой-−	
ства (возбудимые, эпилептоидные и истерические 
личности);

преимущественно волевые и тревожные на-−	
рушения (неустойчивые, астенические и психасте-
нические личности)19.

В соответствии с Руководством по диагностике 
и статистике психических расстройств, принятым 
в США (engl – Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, DSM-IV)20, расстройства лич-
ности определены как длительно существующие, 
глубокие и стойкие дезадаптивные модели пове-
дения, затрагивающие многие сферы психической 
деятельности. Это расстройства характера, а не 
психотическое нарушение. Дезадаптивные особен-
ности могут касаться поведенческих, эмоциональ-
ных, познавательных, перцептивных или психоди-
намических проявлений.

В Международной классификации болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10)21 специфические рас-
стройства личности (F60) определены как тяже-
лое нарушение характерологической конституции 
и поведенческих тенденций индивидуума, вовле-
кающее обычно несколько сфер личности и почти 
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всегда сопровождающееся личностной и социаль-
ной дезинтеграцией. 

Итак, согласно МКБ-10, специфическое рас-
стройство личности должно соответствовать сле-
дующим признакам:

Характерные и постоянные типы внутренних I. 
переживаний и поведения индивидуума в целом 
существенно отклоняются от культурально ожи-
даемого и принимаемого диапазона (или «нормы»). 
Такое отклонение должно проявляться более чем в 
одной из следующих сфер: 

когнитивная сфера (то есть характер вос-a) 
приятия и интерпретации предметов, людей и со-
бытий; формирование отношений и образов «Я» и 
«другие»); 

эмоциональность (диапазон, интенсивность b) 
и адекватность эмоциональных реакций); контроли-
рование влечений и удовлетворение потребностей; 

отношения с другими и манера решения ин-c) 
терперсональных ситуаций.

Отклонение должно быть полным в том II. 
смысле, что отсутствие гибкости, недостаточная 
адаптивность или другие дисфункциональные осо-
бенности обнаруживаются в широком диапазоне 
личностных и социальных ситуаций (тo ecть не 
ограничиваясь одним «пусковым механизмом» или 
ситуацией).

В связи с таким поведением отмечается лич-III. 
ностный дистресс или неблагоприятное воздей-
ствие на социальное окружение.

Должны быть данные о том, что отклонение IV. 
является стабильным и длительным, начинаясь в 
старшем детском или подростковом возрасте.

Вместе с тем, в МКБ-10 делается оговорка, что 
такое отклонение не может быть объяснено как 
проявление или последствие других психических 
расстройств зрелого возраста, хотя эпизодические 
или хронические состояния из секций от F00-F09 
до F70-F79 настоящей классификации могут суще-
ствовать одновременно с ним или возникать на его 
фоне. В то же время в качестве возможной причины 
отклонения должны быть исключены органическое 
заболевание мозга, травма или дисфункция мозга 
(если выявляется такая органическая обусловлен-
ность, следует обратиться к другой рубрике (F07)).

Итак, диагностическими критериями расстрой-
ства личности являются:

Заметная дисгармония в личностных пози-(1) 
циях и поведении, вовлекающая обычно несколько 
сфер функционирования, например, возбудимость, 
контроль побуждений, процессы восприятия и 
мышления, стиль отношения к другим людям;

Хронический характер аномального стиля (2) 
отношения;

Аномальный стиль поведения, являющийся (3) 
всеобъемлющим и отчетливо нарушающим адапта-
цию;

Проявления, всегда возникающие в детстве (4) 
или подростковом возрасте и продолжающиеся в 
период зрелости;

Расстройство, приводящее к значительному (5) 
личностному дистрессу;

 Расстройство, сопровождающееся ухудше-(6) 
нием профессиональной и социальной продуктив-
ности.

В МКБ-10 выделяют следующие типы рас-
стройств личности:

Параноидное расстройство личности 1) 
(F60.0);

Шизоидное расстройство личности (F60.1);2) 
Диссоциальное расстройство личности 3) 

(F60.2);
Эмоционально неустойчивое расстройство 4) 

личности (F60.3): Импульсивный тип (F60.30); По-
граничный тип (F60.31);

Истерическое расстройство личности 5) 
(F60.4);

Ананкастное расстройство личности (F60.5);6) 
Тревожное расстройство личности (F60.6);7) 
Зависимое расстройство личности (F60.7).8) 

Следует отметить, что в чистом виде такие рас-
стройства крайне редки. В практике СПЭ присут-
ствуют смешанные пограничные варианты. Од-
ним лицам свойственна исключительная легкость 
возникновения бурных аффективных реакций, 
демонстративность, напоминающая истерические 
реакции, другим – склонность к застреванию и на-
коплению аффекта. 

В этом смысле для нашего научного исследова-
ния представляет интерес триада, предложенная 
В.В. Гориновым, Л.О. Пережогиным, Т.А. Николае-
вой и др., выраженная ими посредством формулы 
«личность-ситуация-деяние». Авторам удалось до-
казать, что субъективная значимость ситуации (не 
столь высокая для большинства людей) для лица, 
страдающего расстройством личности, оказалась 
столь выраженной и психотравмирующей, что при-
вела к нарушению его психической адаптации, от-
разившемуся в противозаконных действиях22. 

В данном контексте следует иметь в виду, что 
применяя положения ст.231 УК РМ необходимо ис-
ходить из взаимодействия трех компонентов:

наличия психического расстройства;−	
личностных особенностей;−	
ситуации, в которой совершено деяние.−	

Для лиц, совершивших преступления в со-
стоянии ограниченной вменяемости, характерны 
аффектогенные мотивы преступных деяний, кото-
рые зачастую совершаются спонтанно, без пред-
варительного планирования, без учета реальной 
ситуации. Чаще всего такие лица совершают пре-
ступления против жизни и здоровья личности, 
так как таким лицам присущи затруднения в на-
хождении социально приемлемых путей решения 
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межличностных конфликтов, свойстенна ригид-
ность аффекта. Жертвами подобных посягательств 
становятся близкие люди. Характерной чертой 
ограниченно вменяемых лиц является личностная 
незрелость и нарушение прогностических функ-
ций собственного поведения. Такие лица призна-
ются вменяемыми, в то же время несоответствие 
условий, в которых совершено правонарушение, 
индивидуальным адаптационным возможностям 
личности, предъявление к личности завышенных 
требований, обусловливает ситуационную деком-
пенсацию личностных расстройств, приводит к со-
стоянию, в котором способность лица руководить 
своими действиями существенно снижается.

У ограниченно вменяемых лиц на момент совер-
шения преступления преобладают расстройства 
личности истерического, смешанного и шизоидно-
го типов. В прошлом у таких лиц часто имели ме-
сто поведенческие, невротические, аффективные 
нарушения. Как следствие, их социальная адапта-
ция в значительной степени снижена. 

Согласно данным судебно-психиатрической 
науки, у таких лиц на момент совершения преступ-
ного деяния сохранялась способность осознавать 
противоправность и наказуемость своих действий 
и не имелось признаков психических расстройств, 
которые могли бы соответствовать компонентам 
психологического критерия невменяемости23. 

В то же время на поведение ограниченно вме-
няемых лиц существенное влияние оказывают 
присущие им выраженные патохарактерологи-
ческие проявления либо у них проявляются при-
знаки декомпенсации расстройства личности. Эти 
расстройства приводят к снижению способности 
осознавать фактический характер своих действий 
(интеллектуальный компонент) и ограничивают 
способность в полной мере руководить ими (воле-
вой компонент), а также адекватно прогнозировать 
последствия совершенного. Решающими в данном 
случае оказываются эмоционально-волевые рас-
стройства и нарушения прогностических функций, 
которые существенно влияют и на способность 
испытуемых адекватно оценивать ситуацию, вос-
принимать свои действия как противоправные, что 
позволяет говорить о снижении способности осо-
знавать характер своих действий24.

Авторами В.В. Гориновым, Л.О. Пережо-
гиным, Т.А. Николаевой и др. были выявлены 
определенные тенденции при установлении зави-
симости между типом агрессии, характером мо-
тивации противоправного поведения, типом рас-
стройства личности и судебно-психиатрическим 
экспертным решением. В основу своего исследо-
вания ими была положена типология С.Фишбаха 
(1964), согласно которой агрессия бывает трех 
форм: мотивационная, инструментальная и аф-
фективная. Так, руководствуясь данной типоло-

гией, упомянутыми авторами были выделены три 
группы пациентов:

Пациенты первой группы – 1) инструменталь-
ная агрессия, признаны вменяемыми. Преобладают 
признаки эмоционально-неустойчивого расстрой-
ства личности (импульсивный и пограничный 
типы). Свойственны высокий уровень агрессии и 
слабость тормозящих структур, низкий самоконт-
роль, поиск «острых» ситуаций. Агрессия служит 
средством для достижения неагрессивных замыс-
лов, поведение целенаправленно, преступная дея-
тельность запланирована, последовательна и упо-
рядочена.

Пациенты второй группы 2) – аффективная 
агрессия, признаны ограниченно вменяемыми. 
В большинстве случаев был установлен диагноз 
смешанного расстройства личности. Преступному 
поведению лица во времени предшествует психо-
травмирующая ситуация, различная по степени 
длительности, способствоующая развитию стрес-
са. Как следствие, нарастает эмоциональное напря-
жение, накопление отрицательных переживаний с 
реакциями самовзвинчивания, аффективный взрыв 
с агрессией, не всегда адекватной конфликтной 
ситуации. В ситуации фрустрации затрагиваются 
завышенная самооценка субъекта, его склонность 
к доминированию, представления о собственной 
значимости, стремление манипулировать другими. 
Наблюдаются нарушения регуляции поведения. 
Нередко констатируется аффект.

Пациенты третьей группы 3) – мотивацион-
ная агрессия, признаются либо ограниченно вме-
няемыми, либо невменяемыми. Сюда относятся 
лица с параноидным или шизоидным типами 
расстройства. Агрессия мотивационная и смыс-
ловая, проистекающая из иерархии ценностей 
субъекта и реализующая ведущие мотивы лично-
сти. Цель преступного деяния – осуществление 
собственной «миссии». Внутренние конфликты 
преувеличены, внешний мир – враждебен. Агрес-
сия – это самореализация, снятие аффективного 
напряжения, месть миру за несовершенство, не-
востребованность и неприятие. Агрессия стано-
вится самоцелью, своеобразной компенсацией 
собственной дисгармонии и отвержения. Заклю-
чения о невменяемости правомерны в тех случа-
ях, когда действия совершаются на фоне глубокой 
декомпенсации психического состояния, усугу-
бления эмоциональных и волевых расстройств, 
актуализации сверхценных идей или проявления 
бредовых в сочетании со значительным снижени-
ем прогностических возможностей25. 

Безусловно, необходимо учитывать, что у лиц, 
страдающих расстройствами личности, могут быть 
изменены пороги чувствительности, эмоциональ-
ной устойчивости, способности к осознанному са-
моконтролю, обострены такие черты личности, как 
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отсутствие эмпатии, склонность к самовзвинчива-
нию и т.д.

В литературе обоснованно указывается и на воз-
можность проявления в процессе совершения соци-
ально опасных деяний повышенной внушаемости, 
ограниченных способностей к определенным видам 
деятельности, расторможенности влечений и пр.26

Психические расстройства, предусмотренные в 
ч.(1) ст.231 УК РМ, выражаются в двух основных 
формах:

Декомпенсация психического расстройства 1) 
пограничного уровня в условиях провоцирующей, 
субъективно-сложной ситуации. 

Аномальные формы личностного реагирова-2) 
ния (искаженная форма поведенческой реакции).

Надлежит пояснить, что довольно часто ситуа-
ционная составляющая играет роль пускового ме-
ханизма, прорывающего декомпенсацию имеюще-
гося у лица психического расстройства, то есть под 
воздействием внешних факторов у лица обнаружи-
вается недостаточность собственных психических 
ресурсов, чтобы осознать и/или противостоять 
(контролировать) сложившейся ситуации. Такая 
недостаточность формируется на фоне уже суще-
ствующего психического расстройства. 

При аномальных формах личностного реагиро-
вания речь идет о полюсных проявлениях возника-
ющих эмоций у лица с личностным расстройством, 
связанным с проблемами поиска, организации и 
осуществления рационального разрешения ситуа-
ции. Для таких лиц многие исследуемые ситуации 
являются фрустрирующими.

Полагаем, что введение самостоятельной 
уголовно-правовой нормы об ограниченной вме-
няемости (ст.231 УК РМ) представляется значи-
мым шагом законодателя, так как, во-первых, спо-
собствует дифференцированному подходу к оце-
ниванию психического состояния испытуемого; 
во-вторых, способствует учету ранее имевшихся 
у такого лица психических расстройств для по-
следующего назначения принудительного лечения; 
в-третьих, способствует оцениванию совершенно-
го деяния в рамках формулы «личность-ситуация-
деяние»; в-четвертых, способствует выяснению 
мотивов совершенного противоправного деяния, 
существенно снижающих способность лица руко-
водить своими действиями.

Вышеизложенное позволило нам сформулиро-
вать несколько значимых выводов:

• Медицинский диагноз есть лишь сигнал о воз-
можности влияния такого расстройства личности 
на снижение способности лица осознавать, прогно-
зировать или руководить своими действиями.

• Наличие одного лишь расстройства личности 
на момент совершения преступного деяния не пре-
допределяет выводов об ограниченной вменяемо-
сти лица.

• Воздействие расстройства личности на пре-
ступное поведение должно быть существенным и 
преимущественно влиять на мотивацию и способ 
варианта поведения.
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Importanța temei. Consultând prevederile în vi-
goare ale unor acte legislative, am evidențiat anu-

mite inconsecvențe, fapt ce ne-a determinat să venim 
cu unele amendamente în vederea înlăturării lor, adu-
când astfel cadrul legal într-o albie adecvată. 

Așadar, în prezentul studiu, vom încerca să unificăm 
terminologia din unele acte legislative, precum: Co-
dul contravențional al Republicii Moldova, Codul de 
executare al Republicii Moldova, Codul de procedură 
penală al Republicii Moldova, Codul civil al Republi-
cii Moldova, Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind 
actele legislative, Legea nr.1545-XIII din 25.02.1998 
privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin 
acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale 
procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti și Legea nr. 
190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.

Problema este una actuală, deoarece legiuitorul a 
creat noi norme juridice și noi definiții care, la rândul 
lor, urmează a fi preluate atât de doctrinari, de practi-
cieni, cât și de întreaga societate. Chestuinea abordată 
mai este actuală și din cauza transformărilor ce se im-
pun, transformări care, în mod practic, trebuie susținute 
prin corelarea termenilor utilizați în toată legislația 
națională. Prin abordarea acestor probleme, sperăm să 
contribuim la ridicarea nivelului de cultură juridică, în 
primul rând, al subiecților ce interacționează în acest 
sau cu acest sistem mai frecvent și, în al doilea rând, al 
populației.

Scopul urmărit în acest articol constă în identifica-
rea lacunelor existente în actele legislative enunțate su-
pra, pentru a întocmi un proiect de lege ferenda. Astfel, 
sperăm ca, în urma propunerilor noastre, aceste carențe, 
existente actualmente în actele citate, să fie înlăturate.

Metodele științifice utilizate: analiza prevederilor 
legale și a concepțiilor; metoda logico-formală; cora-
portul dintre noțiuni și categorii etc. 

Expunerea materialului cercetat. Așadar, după 
cum am spus, vom supune analizei conținutul unor acte 
legislative. Ținând seama de faptul că au fost depistate 

mai multe neconcordanțe în prevederile legale în vi-
goare, noi ne-am propus să efectuăm o analiză critică a 
acestora de lege lata, ca astfel, depistând lacunele exis-
tente, să venim cu sugestii pentru ameliorarea cadrului 
normativ existent și, printr-o propunere legislativă de 
lege ferenda adresată către subiecții abilitați cu dreptul 
de ințiativă legislativă să înlăturăm aceste lacune.

Codul contravențional al Republicii Moldova I. 
nr. 218-XVI din 24.10.2008 (Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, nr. 3-6 din 16.01.2009, art. 15)

În art.23 pct.8) din Codul cu privire la contravențiile 1. 
administrative, legiuitorul a statuat expres faptul 
existenței sancțiunii – expulzarea, însă actualmente în 
Codul contravențional al RM nr.218-XVI din 24.10.2008 
la art.32 această sancțiune nu se mai regăsește. Pe de 
altă parte, legiuitorul dedică expulzării un articol aparte 
(art.40) în capitolul IV. Sancțiunile contravenționale 
din Codul contravențional al RM, care stipulează că 
expulzarea este o sancțiune complementară și se aplică 
cetățenilor străini și apatrizilor în cazul comiterii unor 
contravenții anume.

Pentru limpezirea lucrurilor, propunem: 
– completarea art.32 alin.(2) din Codul con-

travențional al RM cu litera i) cu următorul conținut 
„expulzarea”;

– în art.32 după alin.(4) se introduce alin. (4¹) 
cu următorul conținut „Expulzarea se aplică numai 
cetățenilor străini și apatrizilor ca sancțiune comple-
mentară.”

 Urmare a faptului că, în temeiul art.24 pct.1) din 2. 
Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, 
structura Guvernului Republicii Moldova a suportat 
unele ajustări, conform cărora Ministerul Tehnologi-
ilor Informaţionale şi Comunicaţiilor a fost denumit 
Minister al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, 
în art.256 propunem substituirea sintagmei „Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” prin 
sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Co-
municaţiilor”.

INCONSECVENȚE  DEPISTATE  ÎN  uNELE  ACTE 
LEGISLATIVE  ÎN  VIGOARE  șI  PROPuNERI  PRIVIND 
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În temeiul art.399 alin. (1) cauza contravenţională 3. 
se soluţionează de agentul constatator în a cărui rază 
teritorială a fost săvârşită contravenţia. Acesta poate 
aplica sancţiunile prevăzute în Partea specială a cărţii 
a doua în limitele competenţei şi numai în exerciţiul 
funcţiunii (evid.n.).

Dacă urmărim atent conținutul Codului, observăm 
că legiuitorul a statuat sancțiunile în partea specială 
a cărţii întâi, și nu în partea specială a cărţii a doua, 
după cum greșit este indicat la art.399 alin.(1).

Pentru precizare, propunem ca propoziția a doua a 
alin.(1) art.399 să fie expusă în următoarea redacție: 
„Acesta poate aplica sancţiunile prevăzute în partea 
specială a cărţii întâi în limitele competenţei şi nu-
mai în exerciţiul funcţiunii”.

Codul de executare al Republicii Moldova II. 
nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.214-220 
din 5 noiembrie 2010, art.704)

La art.165 alin.(4) propunem substituirea ex-1. 
presiei „organul care a constatat acest fapt sesizează 
Curtea Constituţională în modul stabilit de lege” prin 
„organul care a constatat acest fapt adresează un de-
mers în modul stabilit de lege către subiectul abilitat 
cu dreptul de a sesiza Curtea Constituţională care, la 
rândul său, va sesiza Curtea Constituțională”. 

La art.175 alin. (1) sintagma „organul afacerilor 2. 
interne în a cărui” se va substitui prin „subdiviziunea 
teritorială a poliției în a cărei”. 

Propunem expunerea alin.(2) în următoarea 
redacție: „Executarea obligației de a nu părăsi țara se 
asigură de către subdiviziunea teritorială a poliției, în 
a cărei rază teritorială se află domiciliul prevenitului 
și de către Poliția de frontieră”. 

Sintagma „organul de poliţie rutieră” de la alin.
(4) se substituie prin „subdiviziunea supraveghere a 
transportului şi circulaţiei rutiere sau serviciul/secția 
supraveghere transport și circulație rutieră”. 

La alin.(7) sintagma „organul afacerilor interne în 
a cărui” se substituie prin „subdiviziunea teritorială a 
poliției în a cărei”. 

La alin.(8) sintagma „organul afacerilor interne în 
a cărui” se substituie prin „subdiviziunea teritorială a 
poliției în a cărei”.

La art. 181 alin.3.  (1) literele a), b) și c) se vor 
expune într-o nouă redacție, deoarece există o ierarhie 
a funcțiilor de demnitate publică. Astfel, în temeiul 
Legii nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul per-
soanelor cu funcţii de demnitate publică, prima funcție 
de demnitate publică în stat este funcția de Președinte 
al Republicii Moldova. Așadar, propunem următoarele 
amendamente: lit a) alin.(1) art.181 va avea următorul 
conținut: Preşedintele Republicii Moldova; lit. b) alin.
(1) art.181 va avea următorul conținut: Preşedintele 
Parlamentului Republicii Moldova; lit. c) alin.(1) 
art.181 va avea următorul conținut: Prim-ministrul 
al Guvernului Republicii Moldova. 

La alin.(2) art.286 sintagma „Registrul de stat 4. 
al întreprinderilor” se substituie prin „Registrul de 
stat al persoanelor juridice”. 

La art.292 alin.(1) sintagma „organului afaceri-5. 
lor interne în a cărui” se substituie prin „subdiviziunii 
teritoriale a poliției în a cărei”;

 – alin.(2) sintagma „organului afacerilor interne în 
a cărui” se substituie prin „subdiviziunii teritoriale a 
poliției în a cărei”; 

– alin.(3) sintagma „organului afacerilor interne” se 
substituie prin „subdiviziunii teritoriale a poliției”, iar 
sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor” se substituie prin „Ministerul Tehno-
logiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”;

 – alin.(4) sintagma „organul afacerilor interne” se 
substituie prin „subdiviziunea teritorială a poliției”; 

– alin.(5) sintagma „Ministerul Tehnologiilor Infor-
maţionale şi Comunicaţiilor” se substituie prin „Minis-
terul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”. 

Art.296 alin.(1), sintagma „organului afacerilor 6. 
interne în a cărui” se substituie prin „subdiviziunii teri-
toriale a poliției în a cărei”; 

– alin.(2) se expune în următoarea redacție: „Ordo-
nanţa sau hotărârea privind aplicarea măsurii preventive 
de obligare de a nu părăsi ţara se trimite spre executare 
subdiviziunii teritoriale a poliției, în a cărei rază terito-
rială îşi are domiciliul prevenitul, care asigură ridicarea 
provizorie a paşaportului, şi organelor de frontieră 
(Poliția de frontieră și Serviciul Vamal).” 

Art.298, sintagma: „organului de poliţie ruti-7. 
eră”, se substituie prin: „subdiviziunii supraveghere 
a transportului şi circulaţiei rutiere” la toate cazurile 
necesare.

Art.312 alin.(1), sintagma8.  „sancţiunii administra-
tive” se substituie prin „sancţiunii contravenționale”; 

– alin.(2) sintagma „organului afacerilor interne în 
a cărui” se substituie prin „subdiviziunii teritoriale a 
poliției în a cărei”.

Codul de procedură penală al Republicii III. 
Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (Monitorul Ofi-
cial al Republicii Moldova, nr. 104-110 din 7.06.2003, 
art. 447)

Art.182 alin.(3), sintagma „organului de poliţie 1. 
rutieră” se substituie prin „subdiviziunii supraveghere a 
transportului şi circulaţiei rutiere sau serviciului/secției 
supraveghere transport și circulație rutieră”. 

Așadar, trecerea de la vechi la nou e mai dificilă. 2. 
Astfel, cu toate că Codul contravențional a fost adoptat la 
24 octombrie 2008 și fiind publicat în Monitorul Oficial 
la 16 ianuarie 2009 a intrat în vigoare la 31 mai 2009, 
acesta rămâne a fi tabu pentru unii subiecți abilitați cu 
dreptul de inițiativă legislativă și ignorat de către Par-
lamentul Republicii Moldova. Totodată, menționăm că 
art.332 alin.(2) din CPP, deși a fost la 23.12.09 amendat, 
nu corespunde dispoziţiilor constituţionale şi nu este 
în concordanţă cu cadrul juridic existent, cu sistemul 
de codificare şi unificare a legislaţiei1. Astfel rămânem 
până în prezent să operăm cu noțiuni sau sintagme 
gen „contravenţie administrativă” în loc de noțiunea 
„contravenție”. Dar cel mai grav este faptul că legiui-
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torul la 23 decembrie 2009, intervenind în dispozițiile 
art.332 alin.(2) CPP, a exclus sintagma „cu aplicarea 
sancțiunii administrative”, substituid-o prin sintagma „şi, 
concomitent, soluţionează cauza conform prevederilor 
Codului contravenţional al Republicii Moldova”. În 
această situație, este greu să credem că ar fi vorba de o 
inadvertență, mai degrabă a fost comisă o mare eroare, 
de aceea propunem ca în art.332 alin.(2) CPP sintagma 
„contravenţie administrativă” să fie înlocuită prin cu-
vântul „contravenţie”.

Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV IV. 
din 6.06.2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr. 82-86 din 22.06.2002, art. 661)

Aceeași situație atestăm și la Codul civil. Odată cu 1. 
intrarea în vigoare a Codului contravențional, toți urmea-
ză să opereze cu termenii de sancțiune contravențională, 
și nu administrativă, deci arest contravențional, și nu 
arest administrativ. Art.1405 alin. (1), sintagma „sanc-
ţiune administrativă a arestului” se va substitui prin 
„sancţiune contravențională a arestului”. 

La art.1419 alin.(2) lit.b) sunt necesare unele 2. 
precizări. Astfel, există câteva forme de instruire, iar cele 
mai des întâlnite sunt forma de instruire cu frecvență la zi 
și, respectiv, frecvență redusă. Noțiunea „fără frecvenţă”, 
devenind una perimată, nu corespunde nici legislației în 
domeniu, nici timpului pe care îl trăim, de aceea propu-
nem substituirea sintagmei „fără frecvenţă” prin sintag-
ma „cu frecvență redusă” sau „frecvență redusă”.

Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind acte-V. 
le legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va, nr. 36-38 din 14.03.2002, art. 210)

În Codul de procedură civilă al Republicii Mol-
dova, la titlul II Procedura înaintea primei instanțe, 
contrar prevederilor statuate de către legiuitor la art.33 
din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele 
legislative, se instituie un nou element structural al 
actului legislativ, precum este subtitlul. Așadar, subti-
tlurile respective determină procedura concretă în fața 
instanței, lucru salutabil, însă, cu regret, neprevăzut în 
legislația națională.

Astfel, propunem expunerea dispozițiilor de la 

lit.c) art.33 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 în 
următoarea redacție: „c) capitolele se pot grupa în 
subtitluri numerotate cu litere și/sau titluri numerotate 
cu cifre romane;”

Legea nr.1545-XIII din 25.02.1998 privind mo-VI. 
dul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile 
ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procu-
raturii şi ale instanţelor judecătoreşti (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, nr. 50-51 din 04.06.1998, 
art. 359)

La art.1 cuvântul „administrative” se substituie 1. 
cu cuvântul „contravenționale”. 

 La art.2 alin.(1) sintagma „contravenţiile admi-2. 
nistrative” se substituie prin cuvântul „contravenții”, 
iar cuvântul „administrative” se înlocuiește cu cuvântul 
„contravenționale”. 

La art.3 alin.(1) sintagma „arest administrativ” 3. 
se substituie prin sintagma „arest contravențional”, iar 
sintagma „a amenzii administrative” se substituie prin 
sintagma „a amenzii contravenționale”. 

La art.6 lit.c) sintagma „arestului administrativ” 4. 
se substituie prin sintagma „arestului contravențional”.

 5. La art.13 alin. (1) sintagma „a amenzilor ad-
ministrative” se substituie prin sintagma „a amenzilor 
contravenționale”.

Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire VII. 
la petiţionare (republicată în Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, nr. 6-8 din 24.01.2003, art. 23)

La art.3 alin.(1) sintagma „contravenţiile admi-
nistrative” se substituie cu cuvântul „contravenţii” 
sau sintagma „cu privire la contravenţiile adminis-
trative” se substituie prin sintagma „de procedură 
contravențională”. 

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

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

Proiect
Lege

cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Codul contravențional al Republicii Mol-

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

La art. 32 alin. (2) se completează în final cu litera 1. 
i) cu următorul conținut „expulzarea”. 

La art. 32 după alin. (4) se introduce un nou 2. 
alineat (4¹) cu următorul conținut: „Expulzarea se apli-
că numai cetățenilor străini și apatrizilor ca sancțiune 
complementară”.

La art. 256 sintagma „Ministerul Tehnologiilor 3. 
Informaţionale şi Comunicaţiilor” se substituie prin 
sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Co-
municaţiilor”.

Propoziția a doua a alin.(1) art.399 se expune în 4. 
următoarea redacție: „Acesta poate aplica sancţiunile 
prevăzute în partea specială a cărţii întâi în limitele 
competenţei şi numai în exerciţiul funcţiunii”.

Art. II. – Codul de executare al Republicii Mol-
dova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214-
220, art.704), cu modificările ulterioare, se modifică și 
se completează după cum urmează:

Art.165 alin.(4) sintagma „organul care a consta-1. 
tat acest fapt sesizează Curtea Constituţională în modul 
stabilit de lege” se substituie prin „organul care a con-
statat acest fapt adresează un demers în modul stabilit 
de lege către subiectul abilitat cu dreptul de-a sesiza 
Curtea Constituţională care, la rândul său, va sesiza 
Curtea Constituțională”.
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La art.175: 2. 
– în alin.(1), (7) și (8) expresia „organul afacerilor 

interne în a cărui” se va înlocui cu „subdiviziunea teri-
torială a poliției în a cărei” la cazul necesar; 

– alin. (2) se expune în următoarea redacție: „Exe-
cutarea obligației de a nu părăsi țara se asigură de către 
subdiviziunea teritorială a poliției în a cărei rază terito-
rială se află domiciliul prevenitului și de către Poliția 
de frontieră”; 

– în alin. (4), sintagma „organul de poliţie rutieră” 
se substituie prin „subdiviziunea supraveghere a trans-
portului şi circulaţiei rutiere”. 

Art.181 alin.(1): lit.a) va avea următorul conținut: 3. 
Preşedintele Republicii Moldova; lit. b) va avea următo-
rul conținut: Preşedintele Parlamentului Republicii Mol-
dova; lit.c) va avea următorul conținut: Prim-ministrul 
Guvernului Republicii Moldova. 

Art.286 alin.(2), sintagma „Registrul de stat al 4. 
întreprinderilor” se substituie prin sintagma „Registrul 
de stat al persoanelor juridice”.

Art.292 alin. (1), (2), (3) și (4), sintagma „or-5. 
ganului afacerilor interne în a cărui” se substituie prin 
sintagma „subdiviziunii teritoriale a poliției în a cărei” 
la cazul necesar, iar la alin. (3), (5) sintagma „Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” se sub-
stituie prin sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei 
şi Comunicaţiilor”. 

Art.296 alin.(1), sintagma „organului afacerilor 6. 
interne în a cărui” se substituie prin sintagma „subdivi-
ziunii teritoriale a poliției în a cărei”.

Alin.(2) se expune în următoarea redacție: „Ordo-
nanţa sau hotărârea privind aplicarea măsurii preventive 
de obligare de a nu părăsi ţara se trimite spre executare 
subdiviziunii teritoriale a poliției, în a cărei rază terito-
rială îşi are domiciliul prevenitul și care asigură ridica-
rea provizorie a paşaportului, şi organelor de frontieră 
(Poliția de frontieră și Serviciul Vamal).”

Art.298 sintagma „organului de poliţie rutieră”, 7. 
se substituie prin sintagma „subdiviziunii supraveghere 
a transportului şi circulaţiei rutiere” la cazul necesar. 

Art.312 alin.(1), sintagma „sancţiunii admi-8. 
nistrative” se substituie prin sintagma „sancţiunii 
contravenționale”.

Art.312 alin.(2), sintagma „organului afacerilor inter-
ne în a cărui” se substituie prin sintagma „subdiviziunii 
teritoriale a poliției în a cărei”.

Art. III. – Codul de procedură penală al Republicii 
Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu 
modificările ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează:

Art.182 alin.(3), sintagma „organului de poliţie 1. 

rutieră” se substituie prin sintagma „subdiviziunii supra-
veghere a transportului şi circulaţiei rutiere”.

Art.332 alin.(2), sintagma „contravenţie adminis-2. 
trativă” se substituie prin cuvântul „contravenţie”.

Art. IV. – Codul civil al Republicii Moldova 
nr.1107-XV din 06.06.2002 (Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), cu modi-
ficările ulterioare, se modifică și se completează după 
cum urmează:

Art.1405 alin.(1), sintagma „sancţiune admi-1. 
nistrativă a arestului” se substituie prin „sancţiune 
contravențională a arestului”.

Art.1419 alin. (2) lit.b), sintagma „la secția fără 2. 
frecvenţă” se substituie prin „la secția cu frecvență re-
dusă” sau prin „la secția frecvență redusă”.

Art. V. – Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind 
actele legislative (Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, 2002, nr. 36-38, art. 210), cu modificările ulteri-
oare, art. 33 lit. c) va avea următorul cuprins: „c) capi-
tolele se pot grupa în subtitluri numerotate cu litere și/
sau titluri numerotate cu cifre romane”.

Art. VI. – Legea nr.1545-XIII din 25.02.1998 pri-
vind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin 
acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale 
procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.50-51, art.359), 
cu modificările ulterioare, se modifică și se completea-
ză după cum urmează:

La art.1 cuvântul „administrative” se substituie 1. 
cu cuvântul „contravenționale”.

La art.2 alin.(1) sintagma „contravenţiile admi-2. 
nistrative” se substituie prin cuvântul „contravenții”, 
iar cuvântul „administrative” se înlocuiește cu cuvântul 
„contravenționale”.

La art.3 alin.(1) sintagma „arest administrativ” 3. 
se substituie prin sintagma „arest contravențional”, iar 
sintagma „a amenzii administrative” se substituie prin 
sintagma „a amenzii contravenționale”.

La art.6 lit.c) sintagma „arestului administrativ” 4. 
se substituie prin sintagma „arestului contravențional”.

La art.13 alin.(1) sintagma „a amenzilor admi-5. 
nistrative” se substituie prin sintagma „a amenzilor 
contravenționale”.

Art. VII. – Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu 
privire la petiţionare (republicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2003, nr. 6-8, art.23), cu modi-
ficările ulterioare, în art.3 alin. (1) sintagma „contra-
venţiile administrative” se substituie cu cuvântul „con-
travenţii”, iar sintagma „cu privire la contravenţiile ad-
ministrative” se substituie prin sintagma „de procedură 
contravențională”.

Art. VIII. – Prezenta lege intră în vigoare la data 
publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

  PREșEDINTELE PARLAMENTuLuI   Igor CORMAN
Nr. . Chișinău, iulie 2013.

Note:
Art.4 alin. (2) din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind 1. 

actele legislative, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 
36-38 din 14.03.2002, art. 210.
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Încă în anul 1978, Consiliul European declara: 
„Respectarea şi menţinerea democraţiei repre-

zentative şi a drepturilor omului de către fiecare stat 
membru constituie elementul esenţial”4. Iar în art. 49 
din Tratatul asupra Uniunii Europene, care se referă 
la condiţiile aderării la UE, se menţionează că statul 
candidat trebuie să respecte principiile care stau la 
baza Uniunii: democraţia, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, existenţa unui 
stat de drept, adică trebuie să înregistreze succese în 
democratizarea societăţii5. 

Ideea democraţiei poate fi dezvoltată într-un stat 
numai prin promovarea valorilor: libertate şi egali-
tate. Acestea reprezintă nişte idealuri pentru care oa-
menii au luptat întotdeauna şi, în acelaşi timp, repere 
pe a căror bază s-au creat normele ce reglementează 
viaţa în societate. Statul democratic garantează şi 
promovează libertăţile personale, astfel încât cetă-
ţenii să aibă dreptul la conduite şi opinii proprii şi, 
totodată, să-şi poată exercita libertatea de a se ex-
prima şi de a decide în situaţii de interes public. Iar 
stabilirea unui sistem de norme juridice, menite să 
asigure respectarea drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale ale omului, poate fi realizată inclusiv prin 
prisma unei asemenea categorii juridice importante 
cum este contractul normativ.

Contractul normativ – este o categorie juridică 
specifică în procesul de creare a regulilor juridice. 
Destinaţia normelor, stabilite în contractul normativ, 
are valoarea lor aparte, deoarece reglementează un 
domeniu juridic specific şi la acordul părţilor. De efi-
cienţa funcţionării unui asemenea mecanism de creare 

a normelor juridice, în mare parte, depinde starea le-
galităţii şi ordinii de drept din societate.

Tendinţa de a reliefa rolul şi valoarea contractului 
normativ, care întruneşte în sine trăsături de indivi-
dualizare a sistemului de drept modern, devine tot 
mai marcantă în perioada ultimilor ani. Există astăzi 
anumite categorii de relaţii sociale specifice, a căror 
reglementare este mai eficientă prin intermediul nor-
melor juridice stabilite în contracte normative, de-
oarece conţinutul lor se obţine ca rezultat al unor ne-
gocieri, tratative dintre viitorii subiecţi ai posibilelor 
raporturi juridice. Iar în consecinţa negocierilor, prin 
creaţia comună a părţilor, se obţin nişte norme juridi-
ce cu un grad înalt de calitate. La fel, aplicarea acestor 
standarde democratice ar avea o importanţă praxiolo-
gică şi pentru Republica Moldova – prin transpunerea 
practică a contractului normativ în cadrul procesului 
de aplicare şi perfecţionare a dreptului. În viziunea 
autorilor V. Korelski şi V. Perevalov, „recunoaşterea 
de către un stat a contractului normativ ca izvor al 
dreptului se exprimă prin faptul că realizarea lui este 
garantată de către stat, iar nerespectarea clauzelor 
contractuale atrage după sine răspunderea” 6.

În acelaşi timp, nu trebuie să uităm că o soartă 
aparte au avut-o contractele normative în perioada 
sovietică. Structura sistemului izvoarelor dreptului 
socialist a decurs din concepţia pozitivistă, de la care 
porneşte, în definirea fenomenului juridic, concep-
ţia juridică dominantă. Iar în aceste condiţii, izvorul 
principal de drept era actul normativ scris, impor-
tanţa celorlalte izvoare fiind minoră. Aşa, de exem-
plu, teoria marxist-leninistă susţinea că „doar actele 
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normative şi dispoziţiile organelor puterii statului au 
forţa de a stabili norme juridice”8, importanţa celor-
lalte izvoare de drept, inclusiv a contractului norma-
tiv, fiind negată. De asemenea, potrivit concepţiei 
pozitiviste, „contractul reprezintă un act juridic cu 
caracter individual…, care este privit drept o conse-
cinţă a realizării dreptului obiectiv şi nicidecum ca 
pe un mecanism de creaţie juridică”15. La rândul său, 
autorul rus N. Uşakov scrie că „în această iposta-
ză, dreptul reprezintă ceea ce este reflectat în legile 
statului, şi nu ce se naşte ca rezultat al activităţii de 
fiecare zi a membrilor societăţii civile”17. Cu toate 
acestea, au fost înregistrate anumite încercări teore-
tice de a argumenta necesitatea lui pentru dezvolta-
rea unui sistem de drept democratic, dar în acelaşi 
timp, la nivel praxiologic, nu s-a purces la aplicarea 
normelor contractuale6, 7, 10-13, 18. Însă, fără fundamen-
tele sale teoretice, contractul normativ se reduce la 
aspectele sale tehnice şi, ca urmare, este greu de a-l 
înţelege, asimila şi chiar practica. Un studiu analitic 
relevă şi faptul că lipsa fundamentului teoretico-şti-
inţific al contractului normativ s-a reflectat negativ şi 
asupra practicii contractual-normative moderne, de-
oarece până în prezent nu sunt adoptate toate actele 
juridice necesare comunităţii. De aici derivă valoa-
rea empirică semnificativă a contractului normativ la 
elaborarea bazei normative a statului de drept.

Este de menţionat că valoarea contractului norma-
tiv ca izvor al dreptului este determinată de calităţile 
atribuite normelor juridice, pe care le conţine acest iz-
vor formal al dreptului, în coraport cu normele reflec-
tate în alte forme ale dreptului. Considerăm că parti-
cularităţile normelor juridice date se manifestă încă 
la etapa iniţială de creare a lor. Contractul normativ 
presupune concilierea, iar în această situaţie se con-
ciliază însuşi conţinutul normei juridice, care ulterior, 
va obţine forţă juridică, odată cu intrarea în vigoare 
a contractului normativ. Concilierea conţinutului nor-
mei juridice de către viitorii subiecţi ai raporturilor 
juridice ridică şi calitatea acesteia la un nivel net su-
perior, în coraport cu normele juridice, reflectate prin 
intermediul altor forme ale dreptului (de ex. legile), îi 
determină o eficienţă de perspectivă în procesul de re-
alizare praxiologică, îi acordă o valoare superioară şi, 
respectiv, o calitate democratică superioară întregului 
sistem al dreptului.

Contractele normative, ca izvoare ale dreptului, 
pot opera – în domeniul dreptului muncii sub formă 
de contracte şi convenţii colective de muncă; şi în 
dreptul internaţional – în calitate de tratate, acorduri 
internaţionale; în dreptul constituţional – în materia 
formării federaţiilor. Ele sunt contracte cu caracter 
normativ, deoarece, prin conţinutul lor, stabilesc re-
guli de conduită generale şi obligatorii – nasc norme 
juridice.

În acelaşi sens, un aspect important care merită a fi 

menţionat este modul de intrare în vigoare a contrac-
tului normativ privit prin prisma formelor dreptului. 
Caracterul voliţional, manifestat de către părţile con-
tractului normativ la elaborarea normelor juridice, se 
manifestă în momentul obţinerii forţei juridice a nor-
melor stabilite, care, de regulă, se realizează din data 
semnării de către părţile contractante. Anume acest 
aspect determină calitatea democratică a normelor 
juridice în contractul normativ.

O altă idee determinativă, care contribuie la carac-
teristica contractului normativ ca formă a dreptului 
contemporan şi a calităţilor specifice atribuite norme-
lor respective conţinute în el, este caracterul special 
şi restrâns de reglementare juridică. Normele juridice 
stabilite prin contractele normative poartă un caracter 
de concretizare a normelor juridice cu caracter general, 
identificate în acte normative şi se prezintă, deseori, în 
calitate de norme speciale. În acelaşi sens, menţionăm 
că, prin intermediul normelor juridice, determinate de 
contractele normative, sunt stabilite şi regimuri juri-
dice speciale, sub influenţa aspectului praxiologic al 
relaţiilor sociale reglementate. Arealul de răspândire 
a reglementărilor juridice contractual-normative este 
mai restrâns în raport cu cel al reglementărilor juridi-
ce legislative. Acest factor implică un grad mai înalt 
de concretizare a normelor juridice şi contribuie la 
evitarea erorilor de reglementare şi aplicare.

Este evident şi faptul că atât în teorie, cât şi în 
practică, contractul normativ demult a mai încetat 
să fie tratat ca ceva secundar, auxiliar pentru crea-
rea şi aplicarea dreptului. De aceeaşi opinie sunt şi 
cercetătorii ştiinţei juridice. Avea dreptate M. Baitin 
când spunea că implementarea normelor contractu-
ale în sistemul normelor juridice este o prioritate a 
fiecărui stat de drept, democratic9. La fel, profesorii                                
N. Matuzov, A. Malko sunt de părerea că forma cea 
mai adecvată de reglementare a relaţiilor de parteneri-
at este contractul normativ14. Într-adevăr, astăzi, multe 
categorii de raporturi juridice: internaţionale, civile, 
de muncă, sunt atât de complicate şi individualizate, 
încât sistematizarea lor prin prisma normelor juridice 
stabilite în actele normative este practic imposibilă şi, 
în acest sens, se impune elaborarea unei alte forme de 
creare a normelor juridice, alta decât creaţia statului – 
contractul normativ.

Un alt aspect de valoare este asigurarea aplicării 
praxiologice a normelor juridice, care sunt determi-
nate prin dialog social, şi nu doar la nivel declarativ. 
Şi acest lucru ar putea realiza tendinţele de demo-
cratizare a societăţii noastre. Aplicarea acestuia ar 
conduce la reglementarea democratică a relaţiilor de 
parteneriat în societate şi astfel la dezvoltarea valori-
lor democratice în mentalitatea poporului nostru. Or, 
realitatea socială este determinată de mentalitate, iar 
normele juridice, am văzut deja, de realitatea socia-
lă, ca fapt primar.
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În concluzii menţionăm: Contractul normativ re-
prezintă în sine o renaştere juridică fenomenală, însă 
nivelul lui de cercetare nu este adecvat rolului aces-
tui fenomen pe care-l produce într-o societate demo-
cratică. Societatea contemporană pune accentul tot 
mai pronunţat pe justiţia restaurativă în procesul de 
soluţionare a conflictelor ca modalitate de determi-
nare a unei armonii în mediul social, corespunzător 
aspiraţiilor unei societăţi cu o cultură şi conştiinţă 
juridică avansată. Contractul normativ, la rândul său, 
determină un sistem democratic, de conciliere, mani-
festat între părţile sale, în procesul de creare a norme-
lor juridice. În opinia noastră, procesul de negociere, 
manifestat prin esenţa contractului normativ dintre 
guvernanţi şi guvernaţi, dintre cei ce acordă statut de 
normă juridică normelor contractului normativ şi cei 
cărora le sunt destinate normele menţionate, în scopul 
realizării lor, acordă normelor juridice din izvorul de 
drept supus cercetării o calitate superioară, manifes-
tată prin exactitate şi ataşament faţă de valorile unei 
societăţi democratice. Ideea prezentată se vrea a fi un 
argument pentru promovarea acestor practici şi în Re-
publica Moldova, cu atât mai mult, cu cât în prezent, 
organismele internaţionale recomandă utilizarea aces-
tui model de justiţie, atunci când situaţia permite acest 
lucru. 

Interesul Republicii Moldova pentru procesul de 
conciliere se materializează şi prin manifestul de in-
tegrare în Uniunea Europeană, care susţine şi promo-
vează normele democratice. Amintim în acest sens, 
spre exemplu, directivele Parlamentului şi Consiliului 
European, care apar ca tehnică de legislaţie democra-
tică, prin conciliere. Prin urmare, ponderea în creştere 
a normelor juridice, determinate de contractele nor-
mative, impută existenţa unui sistem juridic democra-
tic, calitativ nou, capabil să determine reglementări 
juridice eficiente, în procesul de integrare a Republicii 
Moldova în Uniunea Europeană.
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Conform teoriei dreptului penal, pedeapsa pe-
nală este unul din cele mai efective mijloace 

de luptă contra criminalităţii. Legea penală în alin.(2) 
art.61 stabileşte scopurile pedepsei penale, şi anume: 
restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatu-
lui, precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni 
atât din partea condamnaţilor, cât şi a altor persoane. 
Atingerea scopurilor pedepsei penale, în mare măsu-
ră, depinde de activitatea instanţelor judecătoreşti cu 
privire la stabilirea şi aplicarea categoriei şi mărimii 
pedepsei penale, persoanei recunoscute vinovate de co-
miterea faptei infracţionale. La determinarea categoriei 
şi mărimii pedepsei, instanţa de judecată trebuie să dea 
o apreciere gradului prejudiciabil al infracţiunii săvâr-
şite, precum şi gradului pericolului social al persoanei 
celui vinovat, bazându-se pe studierea multilaterală şi 
obiectivă a circumstanţelor faptei comise. Pedeapsa sta-
bilită de către instanţa de judecată trebuie să fie legală 
şi întemeiată. Prin urmare, factorii, de care instanţa de 
judecată este obligată să ţină cont la alegerea măsurii 
concrete de pedeapsă pentru cel vinovat, sunt stabiliţi 
de legea penală.

În conformitate cu alin.(1) art.75 CP RM, persoanei, 
recunoscută vinovată de comiterea unei infracţiuni, i se 
aplică o pedeapsă echitabilă, în limitele fixate în partea 
specială a prezentului Cod şi în strictă conformitate cu 
dispoziţiile părţii generale a prezentului Cod. De aici 
rezultă că sancţiunea normei părții speciale a CP, de 
fapt, reprezintă limita legală de aplicare a circumstanţe-
lor atenuante şi a circumstanţelor agravante, în cazul în 

care instanţa de judecată a hotărât să aplice vinovatului 
pedeapsa penală. Conform regulii generale, pedeapsa 
stabilită celui vinovat de săvârşirea infracţiunii nu tre-
buie să depăşească limitele sancţiunii, indiferent de cir-
cumstanţele concrete ale cauzei. Excepţie de la această 
regulă se face în cazurile aplicării pedepsei pentru con-
curs de infracţiuni (art.84 CP) şi cumul de sentinţe (art. 
85 CP), fie în cazul aplicării unei pedepse mai blânde 
decât cea prevăzută de lege (art. 79 CP)1. 

Legea penală, în alin.(1) art.75 CP RM, determi-
nă regulile şi criteriile de care trebuie să se conducă 
instanţa de judecată la stabilirea pedepsei, la care se 
referă: 1) gravitatea infracţiunii săvârşite; 2) motivul 
acesteia; 3) persoana celui vinovat; 4) circumstanţele 
cauzei care atenuează ori agravează răspunderea; 5) in-
fluenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării 
vinovatului; 6) precum şi condiţiile de viaţă ale familiei 
acestuia.

Astfel, considerăm că circumstanţele ce atenuează 
şi agravează răspunderea penală constituie un criteriu 
aparte al individualizării pedepsei penale2. Totodată, 
conform art.96 alin.(1) pct. 2) CPP RM, în procesul pe-
nal, atât în cadrul urmăririi penale, cât şi al judecării ca-
uzei, trebuie să se dovedească circumstanţele prevăzute 
de lege care atenuează sau agravează răspunderea pe-
nală a făptuitorului, dacă acestea sunt prezente în cauza 
penală. Astfel, aceste circumstanţe formează obiectul 
probaţiunii. Vedem că legislatorul atribuie circumstan-
ţelor cercetate un loc şi un rol important în procesul de 
individualizare a pedepsei penale. 

NOȚIuNEA  șI  NATuRA  juRIDICă  
A  CIRCuMSTANȚELOR  ATENuANTE  

șI  A  CIRCuMSTANŢELOR  AGRAVANTE 
Dorin PoPESCU, 

magistriu în drept, lector universitar (USM)

                                                        REZuMAT
În acest articol, este cercetată natura juridică a circumstanțelor atenuante și agravante pe care legislația penală a RM, 

precum și legislația penală a altor țări le atribuie la criteriile generale de stabilire, fie de individualizare a pedepsei.
Din analiza legislației penale, se observă că importanța circumstanțelor cercetate nu se limitează doar la stabilirea pe-

depsei. Prezența unui cumul de circumstanțe atenuante poate servi drept temei de liberare de răspundere penală. Sunt exa-
minate opinii ale specialiștilor referitor la definirea noțiunilor vizate. În consecință, se ajunge la concluzia că circumstanțele 
cercetate influențează atât diferențierea, cât și individualizarea răspunderii și pedepsei penale. Se conturează trăsăturile 
importante ce descoperă natura juridică a circumstanțelor atenuante și agravante.
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SuMMARY
In the present article we carry out a research of the juridical nature of the extenuating and aggravating circumstances 

which the penal legislation of the Republic of Moldova, as well as the penal legislation of other countries confer to the 
general criteria of establishing or  the individualization of the punishment.

From the analysis of the penal legislation we observe that the importance of the investigated circumstances is not lim-
ited to the establishing of the punishment.  The presence of a number of attenuating circumstances can serve as a reason 
of relieving of penal responsibility. There are examined opinions of specialists as to the definitions of given notions. In the 
result, they come to the conclusion that the circumstances under investigation influence both the differentiation and the 
individualization of the circumstances under investigation,  and the individualization of responsibility and criminal punish-
ment. Important features emerge discovering the juridical nature of the mitigating and aggravating circumstances.  
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Cercetând natura juridică a circumstanţelor ate-
nuante şi agravante, în opinia noastră, aceasta poate fi 
determinată, în primul rând, pornind de la locul aflării 
lor în lege. Aşa, de exemplu, în CP RM, circumstanţele 
cercetate sunt prevăzute în cap.VIII – „Individualiza-
rea pedepselor”; în Codul penal al României, circum-
stanţelor analizate, la fel le este dedicat cap. denumit 
– „Individualizarea pedepselor”. În legea penală a Fe-
deraţiei Ruse, a Suediei, şi a Germaniei circumstanţele 
atenuante şi agravante sunt prevăzute în capitolele ce 
reglementează „Stabilirea pedepsei”, iar în Codul penal 
al Republicii San-Marino circumstanţele atenuante şi 
agravante se află în capitolul ce reglementează „Stabi-
lirea, schimbarea şi executarea pedepselor” 3,4,5. 

Astfel, legislaţia penală a RM, la fel şi legislaţia 
penală a altor ţări, atribuie circumstanţele atenuante şi 
circumstanţele agravante la criteriile generale de sta-
bilire, fie de individualizare a pedepsei. Prin urmare, 
rezultă că legislatorul le acordă un scop bine determi-
nat, şi anume, scopul lor este de a servi drept criterii 
de individualizare a pedepsei, la stadiul, când persoanei 
trase la răspundere penală i se alege categoria şi mări-
mea acesteia. 

Totodată, analizând legislaţia penală, observăm că 
importanţa circumstanţelor cercetate nu se limitea-
ză doar la sfera stabilirii pedepsei. Aşa, de exemplu, 
aproape în toate cazurile, prezenţa unui cumul de cir-
cumstanţe atenuante poate servi drept temei de liberare 
a persoanei de răspundere penală (art. 54; 55; 57; 58; 
59; 60 CP RM)6. Însă drept temei de liberare de răspun-
dere penală servesc nu numai circumstanţele atenuante, 
dar şi alţi factori. În acelaşi timp, un cumul de aşa cir-
cumstanţe atenuante, cum sunt săvârşirea pentru pri-
ma dată a unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave 
(art.76 alin.(1) lit. a) CP), autodenunţarea, contribuirea 
activă la descoperirea infracţiunii (art.76 alin.(1) lit. f) 
CP), repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlă-
turarea daunei cauzate prin infracţiune (art.76 alin. (1) 
lit. e) CP), formează o noţiune calitativ nouă, cum este 
căinţa activă şi, în acest caz, răspunderea nu numai că 
este atenuată, ci poate fi totalmente exclusă. 

Autorul T.A. Lesnievski-Kostariova, atribuie insti-
tutul liberării de răspundere penală la felurile diferen-
ţierii răspunderii penale7. Suntem de acord parţial cu 
această opinie. Astfel, în opinia noastră, la diferenţierea 
răspunderii penale pot fi atribuite doar cazurile de li-
berare obligatorie de răspundere penală, stabilite de 
legislator în mod expres în lege, care poate fi efectuată 
atât la faza de urmărire penală, cât şi la faza judecării 
cauzei penale (de exemplu, art. 56; 60 CP RM), indi-
ferent de persoana infractorului şi circumstanţele ate-
nuante ce se referă la ea şi o caracterizează. Însă, în 
cazul când legea prevede doar dreptul procurorului sau 
al instanţei de judecată de a libera de răspundere pena-
lă persoana vinovată de săvârşirea infracţiunii, atunci 
acest lucru se efectuează conform propriei convingeri, 
în fiecare caz în parte şi faţă de fiecare individ în parte, 
luându-se în consideraţie, pe lângă circumstanţele ate-
nuante ce constituie condiţii de liberare de răspundere 

penală şi alte circumstanţe atenuante, ce se referă atât 
la infracţiune, cât şi la persoana infractorului. De aceea, 
opinăm că în cazurile când legea prevede doar dreptul 
organului de urmărire penală sau al instanţei de judeca-
tă de a libera persoana vinovată de răspundere penală, 
atunci este vorba despre individualizarea răspunderii 
penale, şi nu despre diferenţierea acesteia.

Considerăm că noţiunea de „circumstanţe ce atenu-
ează şi agravează răspunderea” cu un anumit grad de 
convenţionalitate, se potriveşte mai mult pentru defi-
nirea circumstanţelor, prevăzute în partea specilă a CP 
în calitate de semne calificative ale componenţelor de 
infracţiune, deoarece în aşa caz, ele fiind un mijloc de 
diferenţiere a răspunderii penale, influenţează anume 
măsura acestei răspunderi. În acelaşi timp, pedeapsa 
penală este o consecinţă a săvârşirii de către persoană a 
faptei infracţionale. Astfel, din art. 289, 391 CPP RM, 
răspunderea penală poate fi realizată atât prin liberarea 
de răspundere penală, cât şi prin condamnarea persoa-
nei recunoscute vinovată de săvârşirea unei infracţiuni, 
fără stabilirea pedepsei, fie cu stabilirea pedepsei pena-
le. Cu toate acestea, pedeapsa penală constituie o formă 
prioritară de realizare a răspunderii penale8. 

 În aşa mod, circumstanţele atenuante şi agravante 
prevăzute în partea generală a CP, fiind un criteriu de 
individualizare a răspunderii şi pedepsei penale, influ-
enţează: a) asupra liberării de răspundere şi de pedeapsă 
penală, fie b) asupra stabilirii categoriei şi cuantumului 
pedepsei, persoanei recunoscute vinovată de săvârşirea 
infracţiunii. 

Astfel, ajungem la concluzia că circumstanţele cer-
cetate influenţează atât diferenţierea, cât şi individuali-
zarea răspunderii şi pedepsei penale. 

Este de menţionat faptul că, în ştiinţa dreptului pe-
nal, nu există o părere unică referitor la problema ce ţine 
de natura juridică a circumstanţelor atenuante şi a cir-
cumstanţelor agravante. În opinia noastră, o asemenea 
situaţie s-a creat datorită faptului că nu există şi o părere 
unică referitor la noţiunea acestor circumstanţe, iar ca 
urmare, în ştiinţa dreptului penal se duc discuţii aprinse 
cu privire la noţiunea circumstanţelor cercetate, care, în 
opinia noastră, trebuie să reflecte specificul lor.

În ştiinţa dreptului penal, există mai multe opinii 
referitor la definirea noţiunilor „circumstanţelor atenu-
ante” şi „circumstanţelor agravante”. Astfel, un grup de 
autori, cum ar fi, de exemplu, P.F.Telinov, L.A. Proho-
rov, au ajuns la concluzia că astfel de circumstanţe sunt 
acelea, care atenuează şi agravează pericolul social al 
faptei10. La fel şi I.I. Carpeţ vorbeşte despre circum-
stanţele ce atenuează şi agravează pericolul social al 
faptei11. După părerea lui M.I. Bajanov, circumstanţele 
atenuante şi agravante influenţează gradul de vinovă-
ţie12. Cairat Bakişev consideră că circumstanţele cer-
cetate atenuează şi agravează atât răspunderea, cât 
şi pedeapsa penală13. Alţi cercetători vorbesc despre 
circumstanţe ce atenuează şi agravează pedeapsa pe-
nală1,14. Majoritatea autorilor însă utilizează noţiunea 
de „circumstanţe ce atenuează şi agravează răspunde-
rea”. 
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 Este important de menţionat şi faptul că circumstan-
ţele atenuante şi agravante legale, enumerate la art.76, 
77 CP, au o orientare strict determinată a influenţei 
sale asupra gradului prejudiciabil al infracţiunii şi/sau 
pericolului social al persoanei vinovatului, iar în cele 
din urmă – asupra stabilirii categoriei şi cuantumului 
pedepsei penale. Aceasta înseamnă că de fiecare dată, 
când este comisă o infracţiune, circumstanţele indicate 
în listele legale, fie măresc, fie micşorează gradul pre-
judiciabil al infracţiunii şi/sau pericolul social al per-
soanei vinovatului. Cum menţionează L.L. Kruglikov, 
o particularitate a circumstanţelor indicate în listele le-
gale constituie faptul că „ în lege este prestabilit carac-
terul influenţei lor asupra răspunderii celui vinovat şi 
organele de drept nu le pot atribui un alt sens sau o altă 
semnificaţie, cum ar fi de exemplu, recunoaşterea ca 
circumstanţă agravantă a unei asemenea împrejurări 
care, conform legii, este circumstanţă atenuantă”. Ori-
entarea strict determinată a influenţei circumstanţelor 
atenuante pe de o parte, şi a celor agravante – pe de altă 
parte, într-un fel este programată, prestabilită, ceea ce 
permite a diferenţia direcţiile de influenţă a lor15. 

După cum am menționat supra, în procesul tragerii 
la răspundere penală şi stabilirii pedepsei penale per-
soanei vinovate de comiterea infracţiunii, instanţa de 
judecată trebuie să stabilească un şir de circumstanţe 
atenuante şi agravante, ce se referă la fapta infracțională 
şi persoana vinovatului. În acest sens, în literatura de 
specialitate, la fel există opinii controversate referitor 
la faptul care anume circumstanţe ale cauzei constituie 
circumstanţe atenuante şi agravante.

Astfel, într-o lucrare a sa profesorul I.I. Karpeţ 
menţionează că circumstanţele atenuante şi agravante 
sunt acele circumstanţe care influenţează asupra mic-
şorării sau majorării gradului pericolului social al fap-
tei infracționale şi persoanei ce a săvârşit-o11. Această 
părere prevalează şi în timpul de faţă în teoria juridi-
co-penală, datorită faptului că influenţa circumstanţelor 
atenuante şi agravante asupra gradului prejudiciabil al 
infracţiunii precum şi asupra pericolului social al ce-
lui vinovat este momentul-cheie, un moment pe care 
sunt axate majoritatea noţiunilor date acestor circum-
stanţe şi întâlnite în literatura juridico-penală, moment 
ce reflectă şi esenţa circumstanţelor cercetate16,10. La 
fel şi autorii autohtoni N.K. Gorea şi S.I. Comarniţchi 
menţionează că „la definirea circumstanţelor atenuante 
şi agravante este important să subliniem faptul că ele 
caracterizează actul criminal şi personalitatea infracto-
rului. În privinţa aceasta, opiniile tuturor juriştilor co-
incid”17.

În acelaşi timp, trebuie de atras atenţia la faptul că 
aşa circumstanţe, cum sunt „comiterea infracţiunii ca 
urmare a unui concurs de împrejurări grele de ordin 
personal sau familial” (art.76 alin.(1) lit.c) CP RM ), 
„săvârşirea infracţiunii prin acte de o deosebită cruzime 
sau prin batjocorirea victimei” (art.77 alin.(1) lit.h) CP 
RM ), reflectă concomitent atât gradul prejudiciabil al 
infracţiunii, cât şi gradul de pericol social al persoanei 
vinovate. Totodată, „săvârşirea infracţiunii de către un 

minor” (art.76 alin.(1) lit.b) CP RM), „repararea bene-
volă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauza-
te” (art.76, alin.(1) lit.e) CP RM), „săvârşirea infracţiu-
nii de către o persoană care anterior a fost condamnată 
pentru infracţiune similară sau pentru alte fapte care au 
relevanţă pentru cauză” (art.77 alin. (1) lit. a) CP RM), 
constituie circumstanţe, ce caracterizează doar persoa-
na infractorului, şi nu se referă la faptă. 

Din acest punct de vedere, în opinia noastră, nu este 
reuşită noţiunea dată de către V.I. Seliverstov, potrivit 
căreia „circumstanţele atenuante şi agravante sunt cir-
cumstanţe care nu fac parte din numărul semnelor in-
fracţiunii, caracterizează pericolul social al infracţiunii 
comise şi persoana vinovatului şi se iau în consideraţie 
de către instanţa de judecată în conformitate cu criterii-
le generale ale aplicării pedepsei, la alegerea categoriei 
concrete, termenului şi mărimii acesteia”. La fel, în opi-
nia noastră, autorul V.I. Seliverstov greşeşte şi atunci 
când afirmă că circumstanţele atenuante şi agravante 
caracterizează infracţiunea şi persoana vinovatului, or, 
circumstanţele cercetate nu tot timpul caracterizează 
concomitent infracţiunea şi persoana vinovatului18. 

Autorii T.I. Carpov şi C.N. Florea menţionează că 
infracţiunea, ca faptă social-periculoasă, este nu altceva 
decât o activitate a persoanei în lumea obiectivă, care 
provoacă anumite daune social-periculoase. În proce-
sul săvârşirii infracţiunii, acţionează reciproc capacită-
ţile infractorului şi trăsăturile lumii obiective. De aici 
rezultă că şi circumstanţele atenuante şi agravante pot 
fi atribuite la personalitatea infractorului, sau la împre-
jurările obiective, în care se săvârşeşte infracţiunea19. 
Susţinem parţial această opinie. 

În Cursul academic al Dreptului penal sovietic, se 
spune: „Circumstanţele atenuante şi agravante sunt cir-
cumstanţe, ce caracterizează pericolul social mai mare 
sau mai mic al faptei, fie pericolul social mai mare sau 
mai mic al infractorului, de care instanţa de judecată 
trebuie să ţină cont în corespundere cu criteriile gene-
rale de individualizare a pedepsei, pentru a realiza cu 
succes scopurile acesteia”20. Însă, avem observaţii şi 
faţă de această definiţie. Prima observaţie este de ordin 
redacţional. Astfel, după cum am menţionat, unele cir-
cumstanţe atenuante şi agravante descrise în art.76; 77 
CP RM, caracterizează infracţiunea şi persoana vinova-
tului concomitent, şi nu doar în mod separat, aşa cum 
rezultă din definiţia enunţată. A doua observaţie poartă 
un caracter principial şi ţine de circumstanţele atenuan-
te ce caracterizează persoana infractorului. Astfel, defi-
niţia enunţată supra, se bazează doar pe circumstanţele 
enumerate de legislator în lege în norma părţii generale 
a CP, şi nu ţine cont de faptul că legea prevede o inter-
pretare extensivă a circumstanţelor atenuante, şi anu-
me, și că pot fi recunoscute drept atenuante şi asemenea 
date referitoare la persoana vinovatului, care nu s-au 
manifestat în comportamentul criminal al acesteia.

Problema constă în faptul că trăsăturile caracteristice 
ale persoanei infractorului se manifestă nu numai prin 
comportamentul criminal, dar şi prin comportament în 
general (de exemplu: comportamentul persoanei după 
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consumarea infracţiunii, atitudinea acesteia faţă de fa-
milie, faţă de serviciu, graviditatea persoanei, invalidi-
tatea, prezenţa persoanelor la întreţinere etc.). De aici 
rezultă că n-ar fi corect să afirmăm că infracţiunea şi 
evenimentele legate de ea ne dau o închipuire exhausti-
vă despre persoana celui vinovat şi particularităţile ei. 

Autorii Costică Bulai şi Bogdan N. Bulai susţin 
că sub noţiunea de circumstanţe sunt cuprinse diferite 
stări, situaţii, întâmplări, calităţi sau alte date ale reali-
tăţii, care stau în afara conţinutului infracţiunii, dar care 
având legătură fie cu fapta săvârşită, fie cu persoana 
infractorului, sporesc sau atenuează gradul de pericol 
social al faptei ori periculozitatea infractorului, putând 
determina, datorită acestei influenţe, fie o agravare, fie 
o atenuare a pedepsei concrete21.

La rândul său, autorii Gheorghe Nistoreanu şi Ale-
xandru Boroi atribuie la criteriile generale de indivi-
dualizare a pedepselor împrejurările care atenuează 
sau agravează răspunderea penală, prin care înţeleg 
diferite stări, situaţii, calităţi sau alte date ale realităţii, 
care deşi nu fac parte din conţinutul constitutiv al in-
fracţiunii, au totuşi legătură fie cu fapta săvârşită, fie cu 
persoana infractorului (influenţează gradul de pericol 
social concret al faptei şi periculozitatea infractorului) 
şi determină reducerea pedepsei sub minimul special 
sau, dimpotrivă, agravarea pedepsei, cu posibilitatea 
depăşirii maximului special22.

La fel şi autorii Constantin Mitrache şi Cristian Mi-
trache consideră că sub denumirea de circumstanţe ate-
nuante şi agravante sunt desemnate stările, situaţiile, 
împrejurările, calităţile, întâmplările, ori alte date ale 
realităţii, ce au legătură fie cu fapta infracţională ori cu 
făptuitorul şi care relevă un pericol social mai scăzut 
al faptei ori reflectă, respectiv, un grad de pericol soci-
al mai ridicat al faptei ori o periculozitate mai mare a 
infractorului. În acelaşi timp, autorii atribuie la circum-
stanţe atenuante şi agravante nu numai împrejurările 
concomitente, dar şi cele anterioare şi subsecvente să-
vârşirii infracţiunii23. 

Însă noţiunile analizate au acelaşi neajuns, şi anu-
me: autorii consideră că circumstanţele cercetate ca-
racterizează în mod separat fie numai infracţiunea, fie 
numai persoana vinovatului, pe când unele circumstan-
ţe atenuante şi agravante caracterizează infracţiunea şi 
persoana vinovatului concomitent. De aceea, în contex-
tul dat, susţinem opinia savantului L.L. Kruglikov, con-
form căreia, mai corect ar fi să definim circumstanţele 
cercetate ca fiind „ factori de ordin obiectiv şi subiectiv, 
ce se referă la infracţiune şi/sau la persoana celui vino-
vat, ce mărturisesc despre periculozitatea socială mai 
mare sau mai mică a infracţiunii şi a persoanei celui 
vinovat, fie numai a persoanei celui vinovat”15. Această 
definiţie este mai reuşită, deşi ea nu reflectă particulari-
tăţile tuturor circumstanţelor atenuante şi agravante. 

Astfel, studiind natura juridică a circumstanţelor 
atenuante şi agravante, sintetizând teoria juridico-pe-
nală privind problema abordată, propunem următoarea 
noţiune a circumstanţelor atenuante şi agravante:

– Circumstanţele atenuante reprezintă prin sine date, 

stări, situaţii, împrejurări, calităţi, de ordin obiectiv şi 
subiectiv, stabilite de lege, sau recunoscute în calitate 
de asemenea circumstanţe de către instanţa de judecată 
în temei legal, anterioare, concomitente sau subsecven-
te săvârşirii infracţiunii, ce relevă gradul prejudiciabil 
redus al infracţiunii şi/sau al persoanei vinovatului, care 
influenţează la realizarea formelor răspunderii penale, 
inclusiv la stabilirea categoriei şi cuantumului pedep-
sei penale, fie nu relevă gradul prejudiciabil redus al 
infracţiunii şi/sau al persoanei vinovatului, însă influ-
enţează stabilirea categoriei şi cuantumului pedepsei 
penale, reieşind din principiul umanismului. 

– Circumstanţele agravante, reprezintă prin sine 
date, stări, situaţii, împrejurări, calităţi, de ordin obiec-
tiv şi subiectiv, stabilite de lege, anterioare, concomi-
tente sau subsecvente săvârşirii infracţiunii, care relevă 
gradul prejudiciabil sporit al infracţiunii şi/sau al per-
soanei vinovatului, influenţând realizarea formelor răs-
punderii penale, inclusiv stabilirea categoriei şi cuantu-
mului pedepsei penale. 

Vorbind despre natura juridică a circumstanţelor 
atenuante şi agravante, nu este suficient să constatăm că 
ele sunt nişte date despre infracţiunea comisă şi persoa-
na infractorului, caracterizând şi una, şi alta, fie numai 
persoana infractorului. Până în prezent, determinarea 
naturii juridice a circumstanţelor atenuante şi agravan-
te se bazează pe interpretarea sa etimologică, şi anume: 
odată ce în denumirea lor este indicat că ele atenuează 
şi, respectiv, agravează pedeapsa, înseamnă că această 
calitate a lor este una principală la determinarea naturii 
juridice. Însă credem că nu este aşa. De fapt, circum-
stanţele în cauză sunt chemate nu numai să micşoreze 
sau să mărească pedeapsa. Ele, fiecare în parte şi cu atât 
mai mult în cumul, sunt capabile să ghideze instanţa de 
judecată la alegerea categoriei pedepsei. Totodată, prin 
capacitatea de a atenua sau de a agrava, mai degrabă 
se manifestă destinaţia sau calitatea funcţională a cir-
cumstanţelor atenuante şi agravante. De aceea o etapă 
necesară în cunoaşterea şi elucidarea naturii juridice a 
circumstanţelor atenuante şi agravante o constituie cer-
cetarea calităţilor funcţionale ale acelor date, stări, si-
tuaţii, împrejurări, ce poartă denumirile de „atenuante” 
şi „agravante”. 

În opinia noastră, toate circumstanţele atenuante şi 
agravante ce se referă la conţinutul infracţiunii şi s-au 
manifestat în timpul săvârşirii acesteia, fără nici o ex-
cepţie se răsfrâng asupra gradului prejudiciabil al faptei 
infracţionale şi, în acelaşi timp, asupra gradului de peri-
col social al persoanei vinovatului, de aceea ele urmea-
ză a fi luate în consideraţie de către instanţa de judecată 
la stabilirea pedepsei. 

Mai complicat stau lucrurile cu acele categorii 
de circumstanţe atenuante şi agravante, care nu s-au 
manifestat şi nu s-au evidenţiat în timpul săvârşirii 
infracţiunii, se află în afara limitelor ei, fie nu caracte-
rizează atitudinea infractorului faţă de fapta săvârşită. 
Unele dintre ele se referă la persoana vinovatului, ca-
racterizează gradul de periculozitate a ei şi, în virtutea 
acestui fapt, influenţează asupra pedepsei penale (de 
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exemplu, comportamentul postcriminal manifestat 
prin repararea benevolă a pagubei pricinuite sau în-
lăturarea daunei cauzate, autodenunţarea, recunoaşte-
rea vinovăţiei ori căinţa sinceră – art.76 lit.e), f) CP 
RM ). În acelaşi timp, există şi circumstanţe, ce nu 
se referă nemijlocit la gradul prejudiciabil al faptei 
şi nici la pericolul social al persoanei ce a săvârşit-o, 
dar totuşi, influenţează stabilirea pedepsei. Asemenea 
circumstanţe, pot fi doar circumstanţe atenuante. Este 
vorba despre faptul că persoana vinovată nu se află 
într-un vacuum, ci este strâns legată de societate şi 
de membrii acesteia. Condamnarea vinovatului şi, în 
special, privarea acestuia de libertate, deşi contribuie 
la atingerea unor scopuri social-utile, în acelaşi timp, 
poate să atragă după sine unele urmări negative nu 
numai pentru cel vinovat, dar şi pentru alte persoane 
(copii, părinţi). De aceea, statul nu trebuie să rămâ-
nă indiferent faţă de soarta lor şi trebuie să tindă spre 
reducerea numărului acelor consecinţe negative, care 
sunt legate nemijlocit de aplicarea pedepsei, fapt care 
ar contribui, în acelaşi timp, şi la eficacitatea pedep-
sei. Iată de ce, cu toate că asemenea circumstanţe nu 
reduc pericolul social al persoanei infractorului, ele 
totuşi trebuie să fie luate în consideraţie de către in-
stanţa de judecată la stabilirea pedepsei, pornind de 
la principiul umanismului. La categoria vizată, putem 
atribui acele date şi împrejurări, care pot fi recunos-
cute în calitate de circumstanţe atenuante de către in-
stanţa de judecată în conformitate cu alin. (2) art. 76 
CP RM, de exemplu: săvârşirea infracţiunii de către 
o femeie gravidă; prezenţa copiilor minori în familia 
vinovatului; starea grea a sănătăţii vinovatului; exis-
tenţa persoanelor la întreţinerea celui vinovat; activi-
tatea anterioară social-utilă a vinovatului (a participat 
la luptele pentru apărarea integrităţii şi suveranităţii 
teritoriale a ţării, are merite deosebite faţă de patrie, 
are decoraţii de stat etc.)24.

În aşa mod, se conturează următoarele trăsături im-
portante ce descoperă natura juridică a circumstanţelor 
atenuante şi agravante:

– în primul rând, ele reprezintă date ce caracterizea-
ză particularităţile individuale ale faptei infracţionale 
concrete şi a persoanei ce a săvârşit-o şi relevă gradul 
prejudiciabil sporit sau redus al infracţiunii şi/sau peri-
colul social sporit sau redus al persoanei vinovatului, 
influenţând realizarea formelor răspunderii penale, 
inclusiv stabilirea categoriei şi cuantumului pedepsei 
penale.

– în al doilea rând, printre acestea sunt astfel de cir-
cumstanţe care: a) s-au manifestat în timpul săvârşirii 
infracţiunii; b) nu sunt legate de fapta infracţională, dar 
caracterizează pericolul social sporit sau redus al per-
soanei vinovatului; c) nu influenţează pericolul social 
al persoanei vinovatului, dar influenţează stabilirea ca-
tegoriei şi cuantumului pedepsei penale, pornind de la 
principiul umanismului. 

Recenzent: 
Stela BOTNARu, 

doctor în drept, conferențiar universitar (USM)
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Introducere. Pământul, este cel mai de preţ te-
zaur – comoară lăsată de strămoşi, de care de-

pinde întreaga existență a poporului nostru, precum 
şi activitatea economică în întregime a ţării noastre.

Moldova şi locuitării săi s-au caracterizat mereu 
ca fiind buni gestionari ai pământului, mai ales că 
fertilitatea acestuia e un motiv demn de mândrie. 

Este important de menţionat că cea mai mare par-
te din economia ţării se bazează pe lucrarea pămân-
turilor.

Toate terenurile, indiferent de destinaţie şi de pro-
prietate, constituie fondul funciar al Republicii Mol-
dova. E logică acordarea de către conducerea ţării a 
unei atenţii sporite reformelor progresiste în dome-
niul funciar.

Diversificarea formelor de proprietate, pluralis-
mul proprietăţii şi, nu în ultimul rând, proprietataea 
privată, inclusiv asupra terenului, după cum arată ex-
perienţa de veacuri, este o valoare general-umană la 
care s-a ajuns în urma evoluţiei istorice a civilizaţiei. 
Proprietatea înseamnă libertate. Omul fiind proprie-
tar, devine, totodată, stăpân pe sine şi mai puţin de-
pendent de stat. 

Practica demonstrează că proprietatea privată, 
durabilitatea şi stabilitatea relaţiilor de proprietate 
reprezintă factorul principal al progresului.

 Omul, fiind proprietar privat al pământului, de-
vine, totodată, mai puţin dependent de stat. În statele 
în care proprietatea privată este garantată şi ocrotită 
de stat şi lege, economia prosperă, societatea progre-
sează, oamenii dispun de libertăţi democratice şi au 

un nivel de trai decent. Proprietatea exclusivă de stat, 
după cum s-a confirmat în timp de mai mult de 70 
de ani, a dus la dirijarea nelimitată şi necontrolată a 
patrimoniului de către aparatul de stat în interesele 
acestuia, la consumul abuziv al bunurilor şi exploata-
rea omului de către aparatul de stat, ceea ce, în conse-
cinţă, duce la stagnarea şi regresul societăţii. Pe când 
proprietatea privată, interesul privat asigură o perma-
nentă evoluţie şi modificare a relaţiilor de proprieta-
te, în funcţie de interesele şi necesităţile vitale, reale 
şi conştiente ale omului şi întregii societăţi.

Cu toate că dreptul de proprietate asupra terenu-
rilor cunoaşte diverse modalităţi de dobândire, ţinem 
să menţionăm că totuşi contractul de vânzare-cumpă-
rare este o modalitate frecvent întâlnită.

Evoluţia instituţiei vânzarii-cumpărării tere-
nurilor. Contractul de vânzare-cumpărare, alături de 
contractul de schimb, este una dintre cele mai vechi 
instituţii cunoscute de civilizaţia umană, tradiţional 
pentru dreptul civil. Reglementarea raporturilor de 
vânzare-cumpărare cunoaşte un istoric de 4 mii de 
ani şi o evoluţie îndelungată păstrând amprenta tutu-
ror realităţilor sociale manifestate pe parcursul aces-
tei perioade.

Contractul de vânzare-cumpărare este o categorie 
specifică care a evoluat din contractul de schimb – în 
fundamentul căruia îşi are sorginte.

Odată cu apariția monedei în sensul apropiat celui 
actual, vânzarea-cumpărarea capătă sensul schimbu-
lui unui lucru (res) contra unei valori monetare – preț 
(pretium).

PARTICuLARITăŢI  ALE  CONTRACTuLuI  DE  VÂNZARE-
CuMPăRARE  A  TERENuRILOR  PROPRIETATE  PRIVATă 

olga CErnEI,
doctorand (USM)

REZuMAT
Contractul de vânzare-cumpărare, alături de contractul de schimb, este una din cele mai vechi instituţii cunoscute de 

civilizaţia umană, tradiţional pentru dreptul civil. Totodată, contractul de vânzare-cumpărare este una dintre modalitățile 
cele mai frecvent întâlnite de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

 Numărul tranzacţiilor cu terenuri, atât cu destinaţie agricolă, cât şi locativă, a sporit în ultimii ani, astfel conturându-se 
necesitatea atragerii unei atenţii sporite clauzelor contractuale, precum şi condiţiilor de încheiere a acestor acte juridice.

Lucrarea dată a fost elaborată cu scopul studierii prevederilor legislative referitoare la condiţiile de vânzare-cumpă-
rare a terenurilor ce se află în proprietate privată, indicându-se dinamica tranzacţiilor de pe piaţa terenurilor, precum şi 
tendinţele de preţ.

Cuvinte-cheie: contract, teren, proprietate publică, preţ de vânzare, tranzacţie, legislaţie.

SuMMARY
The sale and purchase contract, the same as the exchange contract is one of the oldest institutions known to human 

civilization, being traditional for civil law. However, the contract of sale is one of the most common ways of acquiring 
ownership of land.

 The number of land transactions, both for agricultural as well as housing, has increased in recent years, thus outlining 
the need to attract more attention to contractual terms and conditions for such legal acts.

This paper was developed with the aim of studying the legal provisions relating to conditions of sale of the land that 
is in private ownership, indicating the dynamics of land market transactions and price trends.

Keywords: contract, land, public property, stock price, transactions, law.
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Dreptul roman clasic atribuia vânzarea-cumpăra-
rea contractelor consensuale. În baza contractului de 
vânzare-cumpărare (emptio et venditio) o parte, nu-
mită vânzător (venditor), se obligă să transmită altei 
părți, numită cumpărător (emptor), un bun (merx), iar 
cumpărătorul se obligă să plătească pentru acest bun 
o cantitate de metal numită preț (pretium)1.

Spre sfârșitul secolului XIX-începutul secolului 
XX, circuitul bunurilor imobile, în special vânzarea-
cumpărarea terenurilor a îmbrăcat o reglementare 
prevăzută de Codul civil român din 1865. Conform 
dispozițiilor acestuia, bunurile erau clasificate în di-
ferite categorii. 

În timpul Uniunii Sovietice, RSSM nu oferea o va-
loare sau o oarecare pondere juridică clasificării bu-
nurilor în mobile și imobile. Acest fapt se explică prin 
politica promovată în statul sovietic. O normă de con-
duită, în acest sens, o întâlnim în Codul civil al Repu-
blicii Sovietice Federative Socialiste Ruse din 1922, 
unde în anexă la art. 21 al acestui cod era stipulat „în 
legătură cu anularea proprietății private, se renunță la 
clasificarea bunurilor în mobile și imobile”2.

 Întrucât în situația monopolului exclusiv, când 
pământul se afla în proprietatea statului, nu putea fi 
vorba despre acte juridice cu terenuri de pământ – 
acesta era scos din libera circulație.

În perioada sovietică, actele juridice cu terenuri de 
pământ erau interzise. Pământul însă putea trece din 
posesia unei persoane la alta prin încheierea unui act 
juridic civil, în baza căruia terenul de pământ era ac-
cesoriu construcției ce forma obiectul material al ac-
tului juridic respectiv. Noul proprietar al construcției 
nu primea nici un act care ar fi confirmat că are vreun 
drept asupra terenului aferent construcției sale.

Situația s-a schimbat brusc, odată cu destrămarea 
URSS și cu începerea reformei funciare. Pământul a 
fost introdus în circuitul civil, astfel art.3 din Codul 
funciar al Republicii Moldova3 (în continuare Cod 
funciar) stabilește „terenurile în Republica Moldova 
pot fi proprietate publică și privată, statul ocrotește, 
în egală măsură, ambele tipuri de proprietate. Rapor-
turile de proprietate asupra pământului se stabilesc de 
legislație”. Alin. (2) art. 4 din acest cod stabilește că 
destinatarii de terenuri cu titlu de proprietate priva-
tă pot fi cetățeni ai Republicii Moldova și investitori 
străini, în conformitate cu legislația.

Primii indici palpabili cu privire la intenția ca în 
RM să existe o bază legislativă cu privire la circulația 
terenurilor au fost realizați de legiuitor prin adopta-
rea unui șir de acte normative și, în special, adop-
tarea Legii RM cu privire la proprietate nr. 459 din 
22.01.19914. Prin intermediul acestei legi, a fost re-
cunoscută proprietatea privată asupra terenurilor în 
categoria bunurilor participative la circuitul civil. 
Normele legii cu privire la proprietate s-au reflectat 
și în Constituția Republicii Moldova5, care consolida, 

de fapt, trecerea la un nou sistem bazat pe principii 
constituționale, prin care s-au confirmat formele de 
proprietate. Alt act important, în acest sens, servește 
Legea cu privire la privatizare nr. 627 din 04.07.19916, 
care a sporit și a făcut posibilă instituirea proprietății 
private asupra terenurilor, care ulterior privatizării 
puteau fi cu ușurință vândute sau înstrăinate prin di-
ferite acte juridice. Dar disponibilitățile cu aceste bu-
nuri urmau să fie efectuate conform unor proceduri 
prevăzute de alte acte normative pe care legiuitorul 
le-a adoptat mai târziu7.

Mecanismul juridic de realizare a vânzării-cumpă-
rării se regăsește în contractul de vânzare-cumpărare, 
reglementat de Codul civil al Republicii Moldova8 (în 
continuare CC RM).

 Art. 753 CC RM expune: „Prin contractul de 
vânzare-cumpărare, o parte (vânzător) se obligă să 
predea un bun în proprietatea celeilalte părţi (cumpă-
rător), iar aceasta se obligă să preia bunul şi să plă-
tească preţul convenit”. În ceea ce priveşte contractul 
de vânzare-cumpărare a terenurilor, esenţa acestuia 
constă în aceea că o parte a contractului – vânzătorul, 
se obligă să transmită un teren, care îi aparţine cu 
drept de proprietate privată, în proprietate altei părţi 
– cumpărătorul, iar acesta din urmă se obligă să preia 
terenul şi să plătească preţul convenit. 

Drept bază pentru dezvoltarea relaţiilor contractu-
ale, ce au ca obiect terenul în plan legislativ, au servit 
Codul funciar care a prevăzut transmiterea în pro-
prietate privată cu titlu gratuit a terenurilor aferente 
caselor de locuit (art. 11), a cotelor de teren echiva-
lent (art. 12), Legea RM cu privire la programul de 
privatizare pentru anii 1997-1998 nr. 1217-XIII din 
25 iunie 19979, care a stabilit particularităţile priva-
tizării patrimoniului public, obiectele şi subiecţii pri-
vatizării. În calitate de obiect supus privatizării erau 
indicate terenurile agricole, terenurile din localităţi, 
inclusiv terenurile aferente obiectelor privatizate, 
terenurile aferente întreprinderilor private, înfiinţate 
în afara procesului de privatizare, precum şi terenu-
rile din întovărăşirile pomicole. Dar dezvoltarea re-
laţiilor contractuale propriu-zise, în ceea ce priveşte 
vânzarea-cumpărarea terenurilor, se resimt abia după 
adoptarea Legii RM privind preţul normativ şi mo-
dul de vânzare-cumpărare a terenurilor nr.1308 din 
25.07.199710 (în continuare Legea 1308/1997), de-
oarece actele normative sus-menţionate au declarat 
doar dreptul de proprietate asupra terenurilor, inclu-
siv posibilitatea transmiterii cu titlu gratuit a terenu-
rilor, fără a prevedea modalitatea vânzării-cumpărării 
terenurilor şi deci fără a face posibilă încheierea con-
tractelor de vânzare-cumpărare. 

O etapă importantă a dezvoltării pieţei funciare 
a fost determinată de crearea şi punerea în aplicare 
a cadrului juridic privind privatizarea prin vânzare-
cumpărare a terenurilor aferente obiectelor privati-
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zate. Astfel, această etapă a reformei funciare îşi are 
începutul odată cu elaborarea şi punerea în aplicare 
în luna august 1996 a legislaţiei cu privire la privati-
zarea terenurilor aferente obiectelor privatizate. Pri-
ma tranzacţie de privatizare prin vânzare-cumpărare 
a terenului aferent, conform amendamentelor la Le-
gea 1308/1997 şi conform Regulamentului cu privire 
la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului RM nr. 562 din 23 octom-
brie 199611, a avut loc în luna august 1997. 

În conformitate cu Strategia naţională de dezvolta-
re durabilă a complexului agroindustrial al Republicii 
Moldova (2008-2015), aprobată prin Hotărârea Gu-
vernului RM nr. 282 din 11 martie 200812, dezvoltarea 
relaţiilor funciare e considerată şi pe viitor ca una din 
priorităţile naţionale strategice, având în vedere condi-
ţiile specifice favorabile ale ţării – cadrul natural şi so-
cioeconomic, tradiţiile istorice şi experienţa populaţiei 
rurale. Politicile funciare reprezintă nişte modalităţi de 
soluţionare a unor probleme şi situaţii care au loc în 
sistemul relaţiilor funciare şi sunt necesare pentru re-
orientarea acestui sector spre modernizare şi eficienţă. 
În nici o ţară nu există relaţii funciare fără elemente 
regulatorii, adică fără anumite politici funciare. 

Particularități ale contractului de vânzare-
cumpărare a terenurilor proprietate privată. În 
categoria terenurilor proprietate privată intră toate 
terenurile deținătorilor, incluse în Registrul cadastral 
al deținătorilor de terenuri sau în Registrul bunurilor 
imobile cu drept de proprietate asupra acestora.

Proprietarii acestor terenuri au dreptul de a vinde 
terenurile la preț liber stabilit la momentul încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare.

Terenurile pot fi proprietate privată atât a statului, 
cât și a persoanelor fizice și juridice. 

Astfel, Legea RM privind terenurile proprietate 
publică și delimitarea lor nr.91 din 05.04.200713, la 
art.4 alin.(2), enunță că: de domeniul privat al sta-
tului ţin terenurile aferente întreprinderilor de stat, 
alte terenuri care aparţin statului conform cadastrului 
funciar sau terenurile dobândite de stat, dacă nu fac 
parte din domeniul public.

De asemeni, la art.5 alin.(3) se concretizează că: 
de domeniul privat al satului (comunei), oraşului 
(municipiului) ţin:

 a) terenurile neprivatizate aferente obiectivelor 
privatizate sau private, inclusiv cele aferente con-
strucţiilor nefinalizate, precum şi terenurile aferente 

obiectivelor din fondul de imobile nelocuibile date 
în locaţiune (arendă), dacă nu fac parte din domeniul 
public;

 b) terenurile neprivatizate aferente clădirilor şi 
altor construcţii date în proprietate privată în contul 
cotelor valorice, conform legislaţiei cu privire la pri-
vatizare;

 c) terenurile aferente întreprinderilor municipale, 
dacă nu fac parte din domeniul public;

 d) loturile neprivatizate ale întovărăşirilor pomi-
cole;

 e) terenurile fondului de rezervă, dacă nu fac par-
te din domeniul public; 

alte terenuri dobândite de unitatea administra-a) 
tiv-teritorială, dacă nu sunt destinate uzului public.

 Proprietarii au dreptul de a vinde terenurile la 
preţ liber.

Procedura de vânzare-cumpărare a terenurilor 
este descrisă la art.5 alin.(3) al Legii nr.1308/1997, 
modificat prin Legea nr.354-XVI din 23.12.0514: vân-
zarea-cumpărarea terenurilor proprietate privată prin 
înţelegere între vânzător şi cumpărător include urmă-
toarele acţiuni:

 a) vânzătorul perfectează documentele care îi 
confirmă dreptul de proprietate asupra pământului;

 b) vânzătorul şi cumpărătorul încheie contractul 
de vânzare-cumpărare;

 c) contractul de vânzare-cumpărare a pământului 
se autentifică notarial;

 d) noul deţinător de teren prezintă contractul de 
vânzare-cumpărare la oficiul cadastral territorial, în a 
cărui rază de activitate este situat terenul pentru înre-
gistrarea dreptului de proprietate asupra lui.

 Dreptul de proprietate asupra terenului se dobân-
deşte în momentul înregistrării în Registrul bunurilor 
imobile.

 În cazul terenurilor aflate în proprietate privată, 
nulitatea contractului depinde de înregistrarea lui în 
termen de 3 luni la organul cadastral.

Date statistice privind tranzacțiile cu terenuri. 
Piața terenurilor, în mare parte, reflectă situația de pe 
piața construcțiilor. Dacă scade cererea la imobile, 
îngheață și piața terenurilor. Conform datelor Oficiu-
lui cadastral, în anul 2012, în comparație cu 2011, nu-
mărul de contracte de vânzare-cumpărare a loturilor 
de pământ pentru consrucție în municipiul Chișinău 
a scăzut cu 11,5%, o scădere mai drastică – cu 47,8% 
suferind tranzacțiile cu terenuri agricole.

Tabel. Tranzacții de vânzare-cumpărare a terenurilor în municipiul Chișinău în anul 201215

 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Total 2012  2012, în % față de 2011

Terenuri agricole 174 143 252 214 783 52,2
Terenuri neagricole 854 688 801 784 3127 88,5
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Analiștii agenției imobiliare LARA subliniază 
faptul că cererea la terenuri în Chișinău există, însă 
prețurile, de cele mai multe ori, se mențin la nive-
lul celor de 3 ani în urmă – preț exagerat, luând în 
considerație situația economică actuală. Acum, cum-
părătorul însă cere reduceri de 40% faţă de prețurile 
dinaintea crizei.

O cerere destul de mare se menține la loturile 
mari – de la 15 la 30 ari în sectoare locative, pentru 
construcția blocurilor cu multe etaje.

În medie, prețul unui ar de pământ în sectoarele 
capitalei se ridică la următoarele valori:

Centru – 30 mii euro; Ștefan cel Mare – 60 mii 
euro; Botanica – 10 mii euro; Râşcani – 11 mii euro; 
Buiucani – 9 mii euro; Ciocana – 10 mii euro.

Conform datelor agenției Nika Imobil, terenurile 
pentru construcția blocurilor se vând la preț de 13-
17 mii euro/ar, iar cele pentru construcția obiectelor 
industriale – la preț de 3,5-7 mii euro/ar.

Preţul mediu de ofertă al terenurilor pentru con-
strucţii din or. Chişinău pentru trim. II al anului 2013 
constituie 19.776 €/ar, comparativ cu trim. I, a. 2013 
acest preţ s-a majorat cu 12,3% (Diagrama). Pentru 
mun. Chişinău preţul mediu de ofertă al terenurilor 
pentru construcţii în trim. II, a. 2013 constituie 22.125 
€/ar, şi este în descreştere cu 9,7% faţă de trim. I, a. 
2013. A se vedea Diagrama16:

Cu referire la terenurile cu destinație agrico-
lă, menționăm că în conformitate cu art. 6 al Legii 
1308/1997, vânzarea-cumpărarea acestei categorii 
de terenuri se permite doar pentru cele aflate în pro-
prietate privată. Destinaţia terenurilor se stabileşte 
pe baza informaţiei primăriei municipiului, oraşului, 
satului (comunei), pe al cărei teritoriu este situat te-
renul.

 Totodată, menționăm că dreptul de vânzare-cum-
părare a terenurilor cu destinaţie agricolă aparţine 
statului, persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii 
Moldova, precum şi persoanelor juridice al căror ca-
pital social nu conţine investiţii străine.

 Totuși, în cazul în care cetăţenii străini sau apatri-
zii devin proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă 
sau ale fondului silvic prin moştenire legală sau testa-

mentară, ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juri-
dice între vii numai cetăţenilor Republicii Moldova.

 În conformitate cu dreptul de preemțiune, pre-
văzut de legislația civilă a Republicii Moldova – de 
dreptul preferenţial la cumpărarea terenului (a unor 
sectoare din teren) proprietate comună beneficiază 
coproprietarii.

Cu referire la prețul de vânzare a terenurilor agri-
cole, în conformitate cu poziția a II-a din anexa la Le-
gea 1308 /1997, prețul pentru o unitate de grad-hectar 
este de 579,06 lei.

Astfel, prețul normativ al terenurilor cu destinație 
agricolă se va calcula în funcție de fertilitatea medie 
a solului, stabilită pentru orasul, satul respectiv sau, 
la cererea proprietarului, în funcție de fertilitatea so-
lului stabilită pentru terenul respectiv.

Preţul terenului agricol din Republica Moldova 
s-a stabilizat în ultimul trimestru al anului trecut, 
după ce a cunoscut o scădere constantă determinată 
atât de deteriorarea climatului economic general, cât 
şi de scăderea preţurilor agricole. Potrivit unor anali-
ze publicate de presă, preţul mediu al unui hectar de 
teren agricol este echivalentul a 660 de euro. În func-
ţie de cât de bun este terenul, un hectar poate ajunge 
şi la 1000 de euro. Suprafaţa medie a proprietăţilor 
agricole în Republica Moldova este de 2,2 hectare, 
cele mai numeroase tranzacţii imobiliare având drept 

obiect între 0,5 şi 1 hectar. 
Datele statistice arată că, în pre-

zent, preţul de piaţă al pământului 
este relativ redus. Astfel, preţul me-
diu al unui hectar de pământ în Repu-
blica Moldova este mai mic, faţă de 
preţul mediu al unui hectar de pământ 
în Polonia, care după calitate este in-
ferior şi consti-tuie 2,9 mii euro. În 
Polonia, pământul corespunzător ca-
lităţii celui din Republica Moldova 
se comercializează la un preţ de pes-
te 7 mii de euro.

Conform datelor ultimului recen-
sământ agricol, efectuat de Biroul Național de Sta-
tistică, Republica Moldova deținea în 2011 circa 2,2 
mil. hectare de terenuri agricole, dintre care aproape 
247 mii ha erau abandonate. De asemenea, s-a remar-
cat un nivel excesiv de parcelare a terenurilor agri-
cole, înregistrând peste 2,6 mil. de parcele, dimen-
siunea medie a unei parcele constituind 0,8 hectare. 
Dacă s-ar permite vânzarea terenurilor către cetățenii 
străini, Moldova ar fi costat în 2010 circa 35 mld. 
euro, potrivit mișcării „Democrația acasă”.

Potrivit ziarului de mică publicitate Makler, 1 ha 
de pământ cu destinaţie agricolă în suburbia Chişi-
năului costă în medie între 4.000-7.000 de euro, în 
funcţie de zona amplasării şi infrastructura din apro-
piere. 
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 Cu referire la terenurile cu destinație agricolă, menționăm că în conformitate cu art. 6 al Legii 

1308/1997, vânzarea-cumpărarea acestei categorii de terenuri se permite doar pentru cele aflate 

în proprietate privată. Destinaţia terenurilor se stabileşte pe baza informaţiei primăriei 

municipiului, oraşului, satului (comunei), pe al cărei teritoriu este situat terenul. 

 Totodată, menționăm că dreptul de vânzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie 

agricolă aparţine statului, persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi 

persoanelor juridice al căror capital social nu conţine investiţii străine. 
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Terenurile agricole ocupă cam 75% din suprafaţa 
totală a Republicii Moldova. 

În continuare, prezentăm preţurile terenurilor ara-
bile pentru un hectar în unele ţări europene: Româ-
nia – 700-1500 euro; Olanda – 14.800 euro; Franţa 
– 8.300 euro; Belgia – 8.500 euro; Slovacia – 6.000 
euro; Cehia – 5.300 euro; Rusia – 2.000 euro; Ucrai-
na – 1.600 euro17.

Cele menționate supra nu fac decât să întăreas-
că opinia conform căreia terenurile noastre arabile 
nu sunt prețuite la justa lor valoare – aceasta fiind o 
urmare a lipsei de investiții în agricultură și a lipsei 
interesului de a valorifica aceste terenuri şi de a le 
ridica productivitatea – și prin urmare, și valoarea. 
E bine cunoscută legea pieței conform căreia atunci 
când crește cererea, cresc și prețurile – aşadar, ne 
îndreptăm spre ideea că prețurile sunt atât de mici, 
deoarece terenurile arabile nu sunt întrebate pe piața 
imobiliară.

Recenzent:
Gheorghe CHIBAC,

doctor în drept, profesor universitar (USM)
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Declarându-se stat de drept (art.1 alin.(3) din 
Constituție), Republica Moldova trebuie să 

întreprindă acțiuni concrete în sensul de a corespunde 
anumitor standarde democratice, de a se încadra în sis-
temul valorilor statelor democratice, unde drepturile și 
libertățile omului, garanțiile, legalitatea și multe altele 
sunt valori supreme și protejate de Constituție. În aceas-
tă ordine de idei, transpunerea în practică a principiului 
supremației constituției devine o obligație și o necesi-
tate, un act asumat față de propriii cetățeni și față de 
comunitatea internațională (în primul rând, Organizația 
Națiunilor Unite) și regională (în primul rând, Consiliul 
Europei și Uniunea Europeană).

Este absolut firesc că obligației de a transpune 
în viața politico-juridică a preceptului supremației 
constituției, trebuie să-i corespundă forța coercitivă a 
statului, în cazul în care se aduce atingere principiului 
respectiv. Intervenția statului se poate realiza prin apli-
carea de sancțiuni factorilor implicați în aducerea de 
atingeri supremației constituției.

Existenţa sancţiunilor pentru încălcările constituţiei 

este de importanţă majoră, căci acestea, alături de alte 
elemente, bineînţeles, dau dispoziţiilor constituţiona-
le caracterul de norme juridice. Fără a relua întreaga 
problematică a sancţiunilor în dreptul constituţional, 
trebuie să observăm că unii jurişti au negat caracterul 
de drept dreptului constituţional din considerentul că 
acesta nu ar conţine sancţiuni care să dea eficienţă nor-
melor sale, argumentându-se prin exemple din practica 
unor state, unde, deşi şefii de state au încălcat dispoziţii 
constituţionale, ei nu au fost sancţionaţi. Or, controlul 
constituţionalităţii legilor este tocmai un argument îm-
potriva unei asemenea susţineri, căci el este un exem-
plu vădit de existenţă evidentă a sancţiunilor în dreptul 
constituţional. 

Într-o accepție largă, este unanim recunoscut că 
controlul constituţionalităţii legilor este instrumentul 
juridic cel mai important prin care se garantează res-
pectarea Constituţiei. Asigurarea aplicării acesteia, în 
organizare şi conducerea întregii vieţi a societăţii se re-
alizează, în concret, prin abordarea legilor, adică prin 
adoptarea de reguli obligatorii ce stau la baza tuturor 

DIMENSIuNEA  TEORETICă  A  CONCEPTuLuI  DE  CONTROL 
AL  CONSTITuȚIONALITăȚII  LEGILOR

Tatiana DABIJA, 
doctorand (ICJP al AȘM)

REZuMAT
Una din problemele științifice, care a generat discuții și abordări multiaspectuale, atât în mediile savanților 

constituționaliști autohtoni și de peste hotare, cât și în rândul practicienilor, ține de realizarea efectivă a controlului 
constituționalității legilor. Or, tocmai prin acest control, se contribuie esențial la asigurarea dezideratului statului de drept 
– instituirea supremației Constituției. De aici și necesitatea identificării elementelor constitutive ale conceptului de control 
al constituționalității legilor. Asigurarea supremaţiei constituţiei nu poate şi nu trebuie să rămână un simplu principiu al 
ordinii constituţionale, ci este necesară existenţa unui sistem de garanţii, în măsură să permită ca, într-adevăr, constituţia 
să se manifeste drept act normativ cu forţă juridică supremă. În acest sistem de garanţii, trebuie să existe şi un sistem de 
sancţiuni aplicabile în cazurile în care constituţia este încălcată. 

Generalizând ideile expuse pe parcursul intervenției științifice în acest articol, vom evidenția aspectele cele mai impor-
tante cu referire la dimensiunea teoretică a conceptului de „control al constituționalității legilor”. Fără a pretinde exhaus-
tivitate, acestea sunt: fundamentele teoretice ale conceptului de control al constituționalității. Poate fi justificată existenţa 
controlului constituţionalităţii legilor? Care este entitatea instituțională învestită cu competențe în domeniul controlului 
constituționalității legilor? Care sunt limitele controlului constituționalității legilor? 

În concluzie, controlul constituționalității legilor poate contribui la asigurarea unității și coerenței sistemului de drept, 
la o reprezentare mai desăvârșită a intereselor sociale.

Cuvinte-cheie: controlul constituționalității legilor, constituția, supremația constituției.

SuMMARY
One of the most important issues with profound theoretical and practical implications, concerning the supremacy of the 

constitution is the constitutionality of laws, being part of the legal means of ensuring the supremacy of the Constitution. 
Supremacy of the constitution cannot and must not remain a simple principle of constitutional order, it is necessary to have 
a security system, able to really allow the constitution to act as the supreme legal act. Within this system of guarantees must 
be a system of sanctions which will be applied in every case when the Constitution is violated.

Just to summarize, in this article we are dealing with the theoretical concept that the constitutionality of laws is the 
most important legal instrument which is guaranteeing the Constitution. Without pretending the exhaustiveness, they are: 
the theoretical basis of the concept of constitutionality. Can be justified the existence of the control of constitutionality of 
laws? Which is the entity that is competent to exercise the control of constitutionality of laws? What are the limits of the 
control of constitutionality of laws?

In conclusion, the control of constitutionality of laws can mark its contribution assuring the coherence of the legal 
system, enforcing a vast representation of social interests.

Keywords: the control of constitutionality of laws, constitution, supremacy of the constitution.
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raporturilor sociale, legile, în esenţă, constituind, ca 
atare, cea mai generală formă de conducere a societă-
ţii7.

Abordarea problemei controlului constituţionalităţii 
legilor trebuie făcută pornind de la două întrebări: 

poate fi justificată existenţa controlului constitu-1. 
ţionalităţii legilor?

şi, dacă da, în a cui competenţă trebuie dată exer-2. 
citarea acestui control?

Din analiza sistemelor constituţionale, a jurispru-
denţei şi a literaturii de specialitate, rezultă clar că 
răspunsul la prima întrebare este „da”. Dar conturarea 
unui sistem de control al constituţionalităţii, a unei jus-
tiţii constituţionale, reprezintă un sistem complex, lung 
şi cu un parcurs anevoios. 

Existenţa justiţiei constituţionale are ca premisă 
fundamentală „supremaţia legii”, iar după apariţia con-
stituţiilor scrise ea a fost înlocuită de „supremaţia con-
stituţiei”. Chiar şi înainte de existenţa unei Constituţii 
– în sensul modern al cuvântului – la baza tuturor sis-
temelor de drept a stat respectul datorat8 unei „legii su-
perioare” (Antichitate), preeminenţa regulilor dreptului 
natural asupra regulilor dreptului pozitiv (Evul Mediu), 
preeminenţa „legii scrise” asupra „legii nescrise” şi, ul-
terior, preeminenţa „Constituţiei – lege fundamentală” 
asupra legilor. Odată cu cristalizarea regimului consti-
tuţional, apar formele „embrionare” de control.

Formele incipiente de control al constituţionalităţii 
legilor sunt forme de control politic. Se circumscriau 
raporturilor de putere existente între monarh, ca şef al 
statului (şi de cel mai multe ori ca unicul deţinător al 
puterii legislative), şi adunările de stări (care au evolu-
at anterior în adunările reprezentative sau parlamentele 
moderne)12.

După opinia lui Jerre S. Williams, controlul se fun-
damenta pe trei piloni: raportul dintre „dreptul divin” 
(devenit drept natural) şi dreptul pozitiv (legile făcute 
de om); respectul legii şi necesitatea legii (Constituţiei 
scrise)17.

Odată cu evoluţia adunărilor reprezentative şi întări-
rii rolului acestora în exercitarea puterii de stat, acestea 
au început să-şi abroge un drept de a se pronunţa asupra 
modului în care monarhul respecta angajamentele luate 
şi legea (la început sub forma cutumelor, obiceiurilor, 
apoi şi a legii scrise). 

Apariţia constituţiilor scrise marchează un moment 
foarte important în evoluţia controlului de constituţio-
nalitate, în special cu privire la „ţinta” controlului. 

Parlamentul a devenit ţinta controlului de constitu-
ţionalitate din momentul în care Constituţia scrisă i-a 
oferit competenţe în legiferare şi aceste competenţe au 
fost strict reglementate. Iniţial, controlul exercitat este 
un control politic care a fost dat în competenţa unui 
organ, trebuia să aibă acelaşi caracter reprezentativ ca 
şi puterea legiuitoare. De exemplu, „Consiliul Bătrâni-
lor” reglementat de Constituţia franceză din 22 august 
1795, Senatul conservator reglementat prin Constituţia 
franceză din 1799, Senatul reglementat prin Constitu-
ţia franceză din 1852, Consiliul de cenzori reglementat 
de Constituţia statului Pennsylvania din 28 septembrie 
176615.

Dar un asemenea control asupra Parlamentului s-a 
dovedit, de multe ori, impracticabil, deoarece, în pri-
mul rând, mai ales în secolul XIX, atât Parlamentele 
ca „autorităţi purtătoare ale suveranităţii naţionale”, cât 
şi legile, ca manifestări ale voinţei generale erau insti-
tuţii „sacrosante”, menţionează savantul Florin Bucur 
Vasilescu16. În al doilea rând, natura politică a acestui 
organ exclude din start independenţa acestuia, aspect 
existenţial, fără de care existenţa controlului nu se mai 
justifică.

Odată cu conturarea clară a celei de-a treia 
componențe a puterii în stat – cea judecătorească, şi 
asumarea de către judecător a rolului de a „împărţi pu-
terea” şi de a sancţiona orice încălcare a legii, puterea 
judecătorească şi-a asumat treptat şi rolul de a sanc-
ţiona chiar încălcarea legii fundamentale. În condiţi-
ile în care supremaţia Constituţiei devenise principiu 
fundamental „ideea de legalitate era adânc jignită când 
Parlamentul, în omnipotenţa sa trecea peste o normă 
constituţională, care, deşi nu era o normă sacrosantă, 
era totuşi stabilită cu anumite garanţii şi nu putea fi mo-
dificată decât tot în acelaşi chip”3.

Totuşi, în final, controlul jurisdicţional al constitu-
ţionalităţii a prevalat în faţa celui politic. Profesorul 
George Alexianu declara că „controlul constituţionali-
tăţii legilor revine…. În mod firesc puterii judecătoreşti, 
ca una ce este chemată să interpreteze legea. Căci acest 
control nu este altceva decât examinarea legii ordinare 
şi interpretarea ei în raport cu altă lege, superioară aces-
teia, de natură constituţională”3.

Statele moderne şi civilizate, în evoluţia lor, au 
ajuns să-şi fundamenteze existenţa pe ideea de legalita-
te, adică pe obligaţia impusă tuturor organelor statului 
de a funcţiona în baza unei ordini de drept, stabilite de 
legiuitor, căreia să i se conformeze11.

Argumentând necesitatea existenţei controlului 
constituţionalităţii legilor pentru a asigura sistemul de 
garanţii necesar manifestării Constituţiei ca act norma-
tiv cu forţă juridică supremă, I. Muraru defineşte in-
stituţia ca fiind „activitatea organizată de verificare a 
conformităţii legii cu Constituţia, cuprinzând regulile 
privitoare la organele competente a face această verifi-
care, procedura de urmat, precum şi măsurile ce pot fi 
luate după realizarea acestei proceduri”14.

Prima chestiune care trebuie să reţină atenţia celui 
care cercetează instituţia controlului constituţionalită-
ţii legii este noţiunea de control al constituţionalităţii 
legilor, în această ordine de idei, trebuie să observăm 
că doctrina juridică este de acord cu includerea con-
stituţionalităţii legilor în principiul legalităţii, ca parte 
componentă a acestuia din urmă. Fără a intra în analiza 
conţinutului legalităţii ca principiu fundamental de or-
ganizare şi funcţionare a sistemului organizării politice, 
trebuie să arătăm că acesta presupune ca elaborarea ac-
telor normative să se facă de către organele competente, 
după procedura prestabilită, cu respectarea dispoziţiilor 
din actele normative emise de organele de stat, care in-
diferent de categoria din care fac parte ocupă o poziţie 
superioară celor emitente în sistemul organelor statului. 
Este în mare măsură admis că principiul legalităţii, ca 
principiu fundamental de organizare şi funcţionare a 
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sistemului organelor statului, implică respectarea tutu-
ror actelor normative.

Pentru a îndeplini condiţia de legalitate faţă de 
această situaţie şi legea ordinară trebuie să fie conformă 
constituţiei. Constituţionalitatea legii nu înseamnă, în 
fond, altceva decât cerinţa de legalitate a legii, în sensul 
ca legea să se adopte cu respectarea normelor constitu-
ţionale atât în spiritul, cât şi în litera lor.

Controlul constituţionalităţii legilor este activitatea 
organizată de verificare a conformităţii legii cu consti-
tuţia, iar ca instituţie a dreptului constituţional cuprin-
de regulile privitoare la autorităţile competente a face 
această verificare, procedura de urmat şi măsurile ce 
pot fi luate după realizarea acestei proceduri.

O altă opinie exprimată cu privire la controlul con-
stituţionalităţii legilor are în vedere fundamentarea 
acestuia pe principiul supremaţiei Constituţiei. Prin-
cipiul supremaţiei Constituţiei este caracterizat într-o 
părere ca „generator de legalitate şi de stabilitate juri-
dică în organizarea constituţională democratică”9. Dacă 
G. Burdeau arată că „fie că este scrisă sau cutumiară, 
Constituţia este legea supremă a statului”, A.Houriou 
afirmă „consecinţa logică a caracterului de supralegali-
tate al Constituţiei scrise este aceea că legile ordinare, 
făcute de legislatorul ordinar trebuie să respecte Con-
stituţia, nu numai în litera ei, dar şi în spiritul ei, adică 
în principiile sale”4. Cercetarea formelor de control, a 
autorităţilor competente a-l efectua, precum şi a proce-
durii de urmat, impun însă clarificarea unor probleme 
prealabile.

Unele neconcordanţe între constituţie şi legile ordi-
nare se datoresc rigidităţii exagerate a unor constituţii. 
Neputând fi modificate lungi perioade de timp, ele nu 
mai sunt în acord cu unele interese care apar pe parcurs 
– interese exprimate prin legile ce se adoptă.

Controlul constituţionalităţii legilor este astfel re-
zultanta unor realităţi statale şi juridice, este garanţia 
unor structuri şi principii constituţionale. Funcţiile 
acestui control sunt azi incontestabile, prin ele se ur-
măreşte garantarea supremaţiei constituţiei. Iar această 
supremaţie implică şi garantarea separaţiei echilibrului 
puterilor precum şi protecţia drepturilor omului13. Mai 
mult, controlul constituţionalităţii legilor apare ca o ga-
ranţie pentru exprimarea eficientă a opoziţiei parlamen-
tare10. Dacă adoptarea sau modificarea unei Constituţii 
se poate realiza cu votul a, cel puţin, două treimi din-
tre parlamentari şi sunt dificil de realizat fără opoziţie, 
adoptarea şi modificarea unei legi presupun un cvorum 
mai mic. În această din urmă situaţie, opoziţia poate să 
se exprime şi prin dreptul ce-l are de a cere unor autori-
tăţi constituţionale să se pronunţe. Iar practica justiţiei 
constituţionale evidenţiază că nu de puţine ori apelul 
opoziţiei şi-a găsit o rezolvare favorabilă. Utilitatea 
controlului constituţionalităţii legilor explică extinde-
rea sa în lume, mai ales în ultima jumătate de secol, 
astăzi vorbindu-se de două modele, şi anume, modelul 
american şi modelul european5.

Sub aspect practic, se disting următoarele abordări 
conceptuale privitor la problema realizării controlului 
de constituționalitate, care inevitabil au impact asupra 
definirii conceptului de control al constituționalității 

legilor: 1) absența oricărui control; 2) controlul exer-
citat de opinia publică; 3) controlul pe calea unui re-
ferendum; 4) controlul efectuat de un organ politic; 
5) controlul efectuat de unul sau mai multe organe 
jurisdicționale; 6) controlul efectuat printr-un organ 
unic, special și specializat2.

Spere final de cercetare, ajungem să susținem întru 
totul opinia savantului E.Aramă, precum că controlul 
constituționalității legilor poate contribui la asigurarea 
unității și coerenței sistemului de drept, la o prezentare 
mai desăvârșită a intereselor sociale. Parlamentul, deși 
este un organ reprezentativ, este și exponentul unor 
partide care își caută și propriile avantaje, câteodată 
chiar detașându-se de interesele celor pe care îi repre-
zintă. În acest sens, controlul de constituționalitate a 
actelor normative ale Parlamentului de către Curtea 
Constituțională stimulează perfecționarea reprezen-
tării, îmbunătățește apărarea drepturilor particularilor 
împotriva unei majorități parlamentare agresive1.

Concluzionăm că una din garanţiile cele mai eficace 
de executare a dispoziţiilor constituţionale este contro-
lul constituţional, care nu numai că sporeşte eficienţa 
procesului legislativ, dar şi micşorează simţitor proce-
dura unor efecte nocive de către legea neconstituţiona-
lă. Necesitatea controlului constituţionalităţii legilor şi 
a altor acte normative este atât de evidentă, încât im-
plică, fireşte, fondarea unui organ de jurisdicţie consti-
tuţională. În Republica Moldova, el activează din 23 
februarie 1995, în baza Constituţiei6 din 29 iulie 1994. 
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в результате распада СССР все постсоветские 
республики, в той или иной степени, столкну-

лись с проблемами трансформации экономики и как 
следствие – с серьезным отставанием от ведущих го-
сударств мира в развитии финансовых институтов.

Не удалось избежать подобных проблем и Украи-
не, которая как страна-импортер энергоносителей 
столкнулась с устойчивым отрицательным сальдо 
внешней торговли, хроническими проблемами пла-
тежного баланса, которые и по сей день решаются c 
помощью экспорта рабочей силы, привлечения ино-
странных инвестиций, кредитов и займов помощи.

Становится вполне очевидным, что Украина как 
страна, унаследовавшая достаточно слабую фи-
нансовую базу развития, не могла не столкнуться с 
рисками и угрозами быстро меняющихся условий 
торговли, прежде всего за счет роста мировых цен 
на энергоносители, серьезно влияющих, в свою 
очередь, на состояние платежного баланса, бюджета 
и задолженности.

Не способствовало улучшению ситуации и то, 
что экспорт Украины во многом зависел от спроса 
на рынках ЕС и России, который в ходе последнего 
финансового кризиса резко сократился, а следова-
тельно, одновременно резко сократились и потоки 
капитала из этих стран.

Примерно с такими же проблемами столкнулась 
и Молдова, которой в нагрузку достался еще и ряд 

нерешенных вопросов национального и военного 
характера.

В последние годы Украина, проходя этап транс-
формации, связанный с изменениями, касающимися 
всех сфер жизни государства и общества, предпри-
нимает достаточно серьезные попытки формирова-
ния правового демократического государства, ры-
ночной хозяйственной системы, создания сильной, 
многоплановой экономики, ориентированной на 
обеспечение стабильного экономического развития 
государства и общества, их защищенности от эко-
номических угроз1. 

Осознавая явную слабость и нестабильность 
финансовой системы Украины, ее правящие элиты 
начинают понимать, что «самым опасным вызовом 
для безопасности Украины сегодня является влия-
ние мировых финансово-экономических кризисов. 
В 2009 году ВВП Украины сократился на 15%, по 
объему промышленного производства страна отка-
тилась на уровень 2003 года. Этот кризис показал, 
что нынешняя сырьевая экспортно-ориентированная 
модель украинской экономики чрезвычайно уязвима 
к внешнему спросу. Иностранные финансовые пото-
ки в Украину мгновенно изменили направление, как 
только проблемы на мировых финансовых рынках 
начали приобретать угрожающие масштабы. В ре-
зультате украинская валюта девальвировала на 60%, 
а компании и граждане оказались не в состоянии 

О  вОзмОжнОстЯх  ОбеспечениЯ  финансОвОй 
безОпаснОсти  УКраины

 Василий ДИДЫК, 
докторант  (Академии «Штефан чел Маре»  МВД РМ)
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платить по кредитам в долларах, обесценились сбе-
режения граждан в гривнах, украинская банковская 
система оказалась на грани краха»2.

Быстрые темпы рыночной реформы не позволяют 
финансовой системе принимать стабильную форму, 
а тем более оформлять и стабилизировать ее основ-
ные институты, в том числе и правовые.

Исходя из сказанного, следует иметь четкое 
представление, что необходимость создания дей-
ственного государственного механизма обеспечения 
финансовой безопасности в Украине диктуется объ-
ективными внешними и внутренними факторами 
функционирования как экономики в целом, так и ее 
финансовой сферы в частности.

Сегодня уже нет необходимости доказывать, 
что «значительными негативными последствиями 
Украине угрожают возможные «валютные войны» 
крупнейших мировых экономик, если они прибегнут 
к сдерживанию роста обменного курса и девальва-
ции своих валют в целях создания благоприятной 
ситуации для собственного экспорта. Для Украины 
это будет означать уменьшение реальных доходов 
компаний и государства от экспорта и приток «горя-
чих денег», что приведет к чрезмерной переоценке 
гривны. Такая ситуация может снова ударить по 
украинскому экспорту и снизить конкурентоспособ-
ность украинской экономики»3. 

Основным нормативным актом, призванным 
регулировать правовые отношения в области финан-
совой безопасности, является закон Украины от 19 
июня 2003 года №964-IV «Об основах национальной 
безопасности Украины»4.

«Настоящий Закон, в соответствии с пунктом 
17 части первой статьи 92 Конституции Украины 
(254к/96-ВР), определяет основные принципы госу-
дарственной политики, направленной на защиту на-
циональных интересов и гарантирование в Украине 
безопасности личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз во всех сферах жизне-
деятельности»5.

В ст.1 закона Украины от 19 июня 2003 года 
№964-IV «Об основах национальной безопасности 
Украины» указано, что «национальная безопас-
ность – защищенность жизненно важных интересов 
человека и гражданина, общества и государства, 
при которой обеспечиваются стабильное развитие 
общества, своевременное выявление, предотвра-
щение и нейтрализация реальных и потенциаль-
ных угроз национальным интересам в сферах …
рынка финансовых услуг, защиты прав собствен-
ности, фондовых рынков и оборота ценных бумаг, 
налогово-бюджетной и таможенной политики, 
торговли и предпринимательской деятельности, 
рынка банковских услуг, инвестиционной политики, 
ревизионной деятельности, монетарной и валютной 
политики, защиты информации… и других сфер 
государственного управления при возникновении 
негативных тенденций до создания потенциальных 
или реальных угроз национальным интересам»6.

Далее, ссылаясь на закон Украины от 19 июня 
2003 года №964-IV «Об основах национальной 
безопасности Украины» и обращаясь к «абзацу 

второму статьи 1 с изменениями, внесенными со-
гласно Закону № 2411-VI (2411-17) от 01.07.2010», 
нельзя не отметить грамотно сформулированных 
определений:

- национальных интересов – как «жизненно 
важных материальных, интеллектуальных и духов-
ных ценностей украинского народа как носителя 
суверенитета и единственного источника власти 
в Украине, определяющих потребности общества 
и государства, реализация которых гарантирует 
государственный суверенитет Украины и ее про-
грессивное развитие»;

- угроз национальной безопасности – как «имею-
щихся и потенциально возможных явлений и фак-
торов, создающих опасность жизненно важным 
национальным интересам Украины»7.

В данном случае заслуживает внимания тот факт, 
что законодатель, без выявления значения основных 
понятий безопасности, определения их соотношения 
и роли в общественных отношениях по обеспечению 
финансовой безопасности, не способен сделать воз-
можной и организацию государственного управле-
ния в области обеспечения финансовой безопасности 
Украины.

Используя рабочее определение, что финансовая 
безопасность государства – это составная часть на-
циональной безопасности с уровнем самодостаточ-
ности его финансовой системы, определяющимся 
ее целостностью, устойчивостью и развитием, 
регламентируемая правовыми нормами, защищае-
мая институтами государства и обеспечивающая 
достаточную финансовую основу для поддержания 
экономической независимости и реализации на-
циональных интересов, становится возможным 
выделить, что:

- понятие «финансовая безопасность» в Украине 
уже означает закрепление в правовых институтах 
системы отношений по поводу финансовой безопас-
ности, которая не может не представлять собой 
основы стабильного существования экономики и 
финансовой сферы, а также обеспечения условий, 
при которых состояние финансов в государстве не 
допускает опасности для жизнедеятельности лич-
ности, общества и государства;

- понятие «обеспечение финансовой безопасно-
сти» означает воздействие права на отношения по 
поводу безопасности сферы финансов посредством 
его норм, действий и мер, которые способны сделать 
возможным достижение уровня защищенности на-
циональной экономики Украины от внутренних и 
внешних угроз.

В данном случае необходимо подчеркнуть, 
что непосредственным объектом мер обеспече-
ния финансовой безопасности Украины являются 
«национальные интересы» личности, общества и 
государства, означающие на современном этапе 
развития социума не что иное, как перспективу 
экономического роста страны в темпах, способных 
обеспечить конкурентоспособность ее экономики в 
глобальном масштабе.

Для определения возможностей в построении от-
ношений по обеспечению финансовой безопасности, 
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необходимо обратиться к закону Украины от 19 июня 
2003 года №964-IV «Об основах национальной безо-
пасности Украины», который в ст. 1 сформулировал 
понятие угрозы национальной безопасности как 
«имеющихся и потенциально возможных явлений и 
факторов, создающих опасность жизненно важным 
национальным интересам Украины»8. 

В данном законе речь идет об угрозе националь-
ной безопасности страны, а поскольку ее составляю-
щая – финансовая безопасность не может не корре-
спондировать с патронимом, то вполне понятно, что 
в случае использования законодательством Украины 
правового понятия «угроза финансовой безопас-
ности», оно должно будет развивать и дополнять 
условия вышеизложенного. 

Необходимо, однако, отметить, что отсутствие в 
правовом поле Украины понятия «угроза финансо-
вой безопасности» представляется преждевремен-
ным называть «серьезной правовой прорехой» по 
причине того:

- что принимая во внимание относительную 
новизну самого понятия финансовой безопасности 
государства, работа над его теоретическим обосно-
ванием далека от завершения;

- и что гораздо важнее, в ст.7 упомянутого выше 
закона, угрозы национальной безопасности получа-
ют толкование, оформляя некий перечень, который 
способен угрозы финансовой сфере выделить не 
только из общего экономического блока, как состав-
ной части национальной безопасности Украины, но 
и подчеркнуть их обособленность, так сказать, право 
на самостоятельное существование.

Выделяя интересуемый контекст, важно под-
черкнуть, что законодатель Украины понимает, 
что такие явления, как существенное сокращение 
внутреннего валового продукта, снижение инве-
стиционной и инновационной активности и научно-
технического и технологического потенциала, со-
кращение исследований на стратегически важных 
направлениях инновационного развития; ослабление 
системы государственного регулирования и контро-
ля в сфере экономики; нестабильность в правовом 
регулировании отношений в сфере экономики, в том 
числе финансовой (фискальной) политики государ-
ства; отсутствие эффективной программы предот-
вращения финансовых кризисов, роста кредитных 
рисков; критическая зависимость национальной 
экономики от конъюнктуры внешних рынков, низкие 
темпы расширения внутреннего рынка; большая 
долговая зависимость государства, критические 
объемы государственных внешнего и внутреннего 
долгов; опасный для экономической независимости 
Украины рост доли иностранного капитала в стра-
тегических отраслях экономики способны нанести 
урон не только, скажем, «национальным интересам» 
государства, но и поставить под вопрос само его 
существование9. 

Кроме того, не следует забывать, что в ст.3.2.2 
Указа Президента Украины № 389/2012 о решении 
Совета национальной безопасности и обороны 
Украины от 8 июня 2012 года «О новой редакции 
Стратегии национальной безопасности Украины» 

перечисляются такие факторы, как то: «недостаточ-
ная эффективность использования материальных 
ресурсов, преобладание в структуре промышлен-
ности отраслей с небольшой долей добавленной 
стоимости, низкий технологический уровень 
отечественной экономики; имеющиеся валютные 
риски, неэффективное использование средств Го-
сударственного и местных бюджетов; чрезмерное 
влияние иностранного капитала на развитие от-
дельных стратегически важных отраслей нацио-
нальной экономики, опасное для экономической 
независимости Украины, рост доли иностранного 
капитала в таких областях»10. 

В ст. 4. «Стратегические цели и основные за-
дачи политики национальной безопасности», в                     
п. 4.3.3 указывается, что для гарантии безопасности 
Украины необходимо обеспечить:

- эффективную защиту права собственности, 
оптимизацию налоговой нагрузки на бизнес, со-
вершенствование регуляторного и корпоративного 
законодательства, ограничения монополизма и со-
действие конкуренции, повышение эффективности 
регулирования финансовых и товарных рынков, 
создание на этой основе благоприятных условий для 
предпринимательства и инвестирования, сокраще-
ние материальных затрат в экономике и ограничения 
теневой хозяйственной деятельности;

- повышение эффективности использования 
государственных средств, обеспечение действен-
ного государственного контроля за деятельностью 
субъектов естественных монополий, прозрачности 
использования ими финансовых ресурсов, эффектив-
ности ценовой и тарифной политики;

- устойчивость финансовой системы, гибкость 
валютного курса рубля, расширение кредитной под-
держки экономики, укрепление доверия к финансо-
вым учреждениям;

- минимизацию негативного влияния на экономи-
ку внешней конъюнктуры и последствий мирового 
финансово-экономического кризиса;

- оптимизацию структуры и объема внешнего 
долга, недопущение неконтролируемого оттока 
капитала за пределы государства11. 

И тем не менее, беря за основу положение ст.1 
закона «Об основах национальной безопасности 
Украины», можно заключить, что угроза финан-
совой безопасности должна создавать реальную и 
потенциальную опасность как для существования 
либо функционирования национальной финансовой 
сферы экономики Украины в целом, так и для от-
дельных ее составных частей.

Следуя изложенному материалу, вполне логичен 
вывод, что и «Стратегия национальной безопасно-
сти Украины», и закон «Об основах национальной 
безопасности Украины» подразделяют угрозы на-
циональной безопасности государства на внешние 
и внутренние.

При этом необходимо отметить, что основным 
критерием финансовой безопасности должен слу-
жить высокий уровень стабильного, сбалансиро-
ванного развития денежно-кредитной, валютной, 
банковской, бюджетной, налоговой, инвестиционной 
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и фондовой составляющих финансовой системы 
государства.

Ценообразование непременно должно характе-
ризоваться стойкостью к внутренним и внешним 
негативным влияниям, способностью обеспечивать 
эффективное функционирование национальной фи-
нансовой системы и ее экономический рост.

Несомненно, что именно вышеуказанные норма-
тивные правовые акты Украины имеют непосред-
ственную связь с проблемами обеспечения как на-
циональной безопасности в целом, так и финансовой 
безопасности в частности. Однако отсутствие долж-
ным образом закрепленных правовых терминов, 
несомненно, способно приводить к затруднениям 
применения права в области обеспечения финансо-
вой безопасности государства.

В данном случае можно констатировать, что под 
требованиями финансовой безопасности Украи-
ны необходимо понимать систему мер в качестве 
условий, запретов либо ограничений, следование 
которым способно достигать заданного результата 
в области ее обеспечения. При этом, использование 
законодателем как Украины, так и Республики Мол-
дова понятия «угроза финансовой безопасности» 
позволит субъектам обеспечения финансовой без-
опасности государства избежать переоценки либо, 
наоборот, недооценки опасности тех или иных видов 
деятельности при выборе направлений противо-
действия угрозам и рискам в области обеспечения 
финансовой безопасности государства.

Противодействие угрозам способно дать поло-
жительные результаты лишь в случае эффективного 
их обнаружения, локализации и устранения или, 
скажем, оперативного реагирования на воздействие 
угроз не только отдельных структурных подраз-
делений, но системы национальной безопасности 
в целом.

С точки зрения управления, любая деятельность 
социума, в том числе по обеспечению финансовой 
безопасности, включает принятие решения, его 
реализацию (исполнение) и контроль реализации. 
По сути, на этой основе строится работа любого 
государственного аппарата – совокупности органов, 
выражающих государственную власть. 

Известно, что органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти самостоятельны, но при 
всей их правовой автономности и институциональ-
ной определенности три ветви власти действуют как 
единый механизм, обеспечивающий согласованную 
реализацию функций государства. В нашем случае 
вся деятельность государства Украины и его инсти-
тутов направлена на то, чтобы обеспечить правовой 
порядок реализации финансово-экономических 
отношений.

В числе таких институтов в первую очередь 
следует назвать Совет национальной безопасно-
сти и обороны Украины, возглавляемый, согласно 
ст. 106 п. 18 Конституции Украины, Президентом 
Украины12. 

Совет безопасности и обороны Украины является 
сегодня ключевым звеном в системе безопасности 
государства и играет основополагающую роль в его 

функционировании. Основой деятельности Совета 
является не только обеспечение межведомственной 
координации и осуществление возможности влияния 
на подготовку общегосударственных решений по 
проблемам, касающимся интересов национальной 
безопасности и ее финансовой составляющей, но и 
осуществление контроля их исполнения.

Основой функционирования Совета безопас-
ности и обороны Украины является, прежде всего, 
формирование, осуществление и контроль меропри-
ятий, проводимых в целях обеспечения целостной 
государственной политики в сфере национальной 
безопасности. Уместным в данном случае будет 
подчеркнуть, что подобная деятельность не может 
осуществляться без учета мнений заинтересованных 
министерств и ведомств, а также соблюдения балан-
са интересов граждан, общественных организаций 
и государства.

Совет безопасности и обороны Украины, соглас-
но закону Украины от 5 марта 1998 года №183/98-ВР 
«О Совете национальной безопасности и обороны 
Украины», является конституционным органом, 
который осуществляет функции по «внесению 
предложений Президенту Украины по реализации 
основ внутренней и внешней политики в сфере на-
циональной безопасности и обороны; координации и 
осуществлению контроля за деятельностью органов 
исполнительной власти в сфере национальной безо-
пасности и обороны в мирное время; координации 
и осуществлению контроля за деятельностью орга-
нов исполнительной власти в сфере национальной 
безопасности и обороны в условиях военного или 
чрезвычайного положения и в случае возникновения 
кризисных ситуаций, угрожающих национальной 
безопасности Украины»13. 

Статья 3 закона Украины от 5 марта 1998 года 
№183/98-ВР «О Совете национальной безопас-
ности и обороны Украины» позволяет говорить о 
построении в Украине целостной и достаточно цен-
трализованной системы национальной безопасности 
государства. Осуществление подобной политики 
позволяет Украине не только более эффективно 
бороться с угрозами финансовой безопасности 
государства, но и претендовать на место одного из 
ведущих политических и экономических игроков 
Европы. Подтверждением тому служат присущие 
Совету национальной безопасности и обороны 
Украины функции:

- внесение предложений Президенту Украины 
по реализации принципов внутренней и внешней 
политики в сфере национальной безопасности и 
обороны;

- координация и осуществление контроля за 
деятельностью органов исполнительной власти 
в сфере национальной безопасности и обороны в 
мирное время;

 - координация и осуществление контроля за дея-
тельностью органов исполнительной власти в сфере 
национальной безопасности и обороны в условиях 
военного или чрезвычайного положения и при воз-
никновении кризисных ситуаций, угрожающих на-
циональной безопасности Украины14. 
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Согласно ст. 6, «персональный состав Совета 
национальной безопасности и обороны Украины 
формирует Президент Украины. В состав Совета 
национальной безопасности и обороны Украины 
по должности входят Премьер-министр Украины, 
Министр обороны Украины, Председатель Службы 
безопасности Украины, Министр внутренних дел 
Украины, Министр иностранных дел Украины. Чле-
нами Совета национальной безопасности и обороны 
Украины могут быть руководители других централь-
ных органов исполнительной власти»15.

Согласно ст. 9 закона Украины от 5 марта 1998 
года №183/98-ВР «О Совете национальной безопас-
ности и обороны Украины», «основной организаци-
онной формой деятельности Совета национальной 
безопасности и обороны Украины является заседа-
ние. На заседаниях Совета национальной безопасно-
сти и обороны Украины его члены голосуют лично. 
Делегирование ими обязанности присутствовать на 
заседании Совета национальной безопасности и обо-
роны Украины другим лицам не допускается»16. 

Заседания Совета безопасности и обороны про-
водятся на регулярной основе и в соответствии с 
планами, утверждаемыми Председателем Совета 
безопасности и обороны. В случае необходимости 
могут проводиться внеочередные заседания. По-
вестку дня и порядок рассмотрения вопросов на 
заседаниях Совета безопасности и обороны опреде-
ляет Председатель Совета безопасности и обороны 
по представлению его Секретаря. Заседания Совета 
безопасности и обороны ведет Председатель Совета 
безопасности и обороны, а рабочие совещания с 
членами Совета безопасности и обороны проводит 
его Секретарь.

Деятельность Совета безопасности и обороны 
обеспечивается его аппаратом, а структура, штатное 
расписание и положение о Совете утверждаются 
Президентом Украины по представлению Секретаря 
Совета безопасности и обороны.

Примечательно, что в целях унификации право-
вого поля Украины и ЕС Президент В. Янукович, 
согласно пункту 18 части первой статьи 106 Кон-
ституции Украины и закону Украины «О Совете 
национальной безопасности и обороны Украины», 
утвердил Указом № 251/2012 от 6 апреля 2012 г. 
«Вопросы Аппарата Совета национальной безопас-
ности и обороны Украины» новую структуру Совета 
безопасности и обороны с предельной численностью 
работников Аппарата в количестве 180 штатных 
единиц.

В структуру Аппарата Совета национальной 
безопасности и обороны Украины входят: Секре-
тарь Совета национальной безопасности и обороны 
Украины; Первый заместитель Секретаря Совета 
национальной безопасности и обороны Украины; 
два заместителя Секретаря Совета национальной 
безопасности и обороны Украины; Пресс-секретарь; 
Служба Секретаря Совета национальной безопасно-
сти и обороны Украины; Департамент государствен-
ной безопасности и правоохранительных органов; 
Департамент военной безопасности; Департамент 
экономической и социальной безопасности; Де-

партамент внешнеполитических аспектов нацио-
нальной безопасности; Контрольное управление; 
Организационно-техническое управление; Отдел 
кадров; Юридический отдел; Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности; Отдел обеспечения доступа 
к публичной информации; Режимно-секретный 
сектор17. 

Наличие в структуре Аппарата Совета нацио-
нальной безопасности и обороны Украины такого 
подразделения, как Департамент экономической и 
социальной безопасности, ясно дает понять, что в 
свете последних решений политического руковод-
ства Украины одним из главных направлений дея-
тельности Совета безопасности и обороны Украины 
является управление процессом формирования меха-
низмов защиты экономики и финансов Украины от 
всех видов внутренних и внешних угроз, способных 
нанести урон «национальным интересам» либо ока-
зывать отрицательное влияние на жизнеспособность 
личности, общества и государства.

Из чего можно заключить, что, согласно закону 
Украины от 5 марта 1998 года №183/98-ВР «О Совете 
национальной безопасности и обороны Украины» и 
Указу Президента Украины № 389/2012 о решении 
Совета национальной безопасности и обороны 
Украины от 8 июня 2012 года «О новой редакции 
Стратегии национальной безопасности Украины», 
основными мерами по обеспечению финансовой 
безопасности являются:

- определение «национальных интересов» обще-
ства и государства, выявление внутренних и внеш-
них угроз объектам финансовой безопасности;

- разработка основных направлений стратегии 
обеспечения финансовой безопасности Украины;

- подготовка рекомендаций Президенту Украины 
для принятия решений по вопросам внутренней и 
внешней политики Украины в области обеспечения 
финансовой безопасности;

- подготовка оперативных решений по предотвра-
щению чрезвычайных ситуаций, которые могут при-
вести к существенным финансово-экономическим и 
иным последствиям, а также организация их ликви-
дации;

- совершенствование системы обеспечения фи-
нансовой безопасности.

Статья 14 закона Украины от 5 марта 1998 года 
№183/98-ВР «О Совете национальной безопасности 
и обороны Украины» гласит, что «для … комплекс-
ного решения проблем межотраслевого характера, 
обеспечения научно-аналитического и прогнозного 
сопровождения деятельности Совета национальной 
безопасности и обороны Украины по его решению в 
рамках средств, предусмотренных Государственным 
бюджетом Украины, могут образовываться времен-
ные межведомственные комиссии, рабочие и кон-
сультативные органы. Функции и полномочия этих 
органов определяются отдельными положениями, 
которые утверждает Президент Украины»18.

Конкретизируя вышеизложенное, необходимо 
принимать во внимание, что межведомственные 
комиссии Совета безопасности и обороны являются 
не чем иным, как его основными рабочими органами. 
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В зависимости от возлагаемых на них задач, они, как 
правило, создаются по функциональному признаку 
на постоянной или временной основе. Постоянные 
межведомственные комиссии Совета безопасности 
и обороны осуществляют подготовку предложений и 
рекомендаций по основным направлениям государ-
ственной политики в области обеспечения безопас-
ности, способствуют координации деятельности 
органов исполнительной власти по исполнению 
решений Совета безопасности и обороны19. 

Сегодня, в условиях возрастания масштабов 
угроз финансовой безопасности, опыт создания и 
функционирования Межведомственной комиссии по 
финансовой безопасности при Совете безопасности 
и обороны Украины позволил бы руководству Рес-
публики Молдова более эффективно бороться с их 
проявлением в банковском секторе, на рынке ценных 
бумаг, в кредитно-денежной системе страны.

Указом Президента Украины от 7 мая 2001 года 
№ 294/2001 было утверждено Положение о Меж-
ведомственной комиссии по вопросам финансовой 
безопасности при Совете национальной безопасно-
сти и обороны Украины и ее персональный состав. 
Целью деятельности Комиссии были определены:

- оценка и прогнозирование развития ситуации в 
финансовой и денежно-кредитной сферах, внесение 
предложений по комплексному решению проблем 
обеспечения финансовой безопасности Украины;

- выявление и оценка угроз финансовой безопас-
ности Украины, тенденций их возникновения при 
формировании финансовой и денежно-кредитной 
политики государства;

- изучение состояния государственного регули-
рования финансовых рынков, тенденций развития 
и внесение предложений и рекомендаций по улуч-
шению ситуации в этой сфере;

- анализ деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления по соблюде-
нию ими интересов национальной безопасности в 
финансовой и денежно-кредитной сферах, внесение 
соответствующих предложений и рекомендаций;

- изучение и внесение предложений по ис-
пользованию опыта развитых стран в обеспечении 
финансовой безопасности и преодолении теневой 
экономики20. 

Представляется необходимым обратить внимание 
и на полномочия, которыми наделила верховная 
власть Украины Межведомственную комиссию по 
вопросам финансовой безопасности для содействия 
ее эффективному функционированию. Для выпол-
нения возложенных на нее задач, Комиссия имеет 
право:

- получать в установленном порядке безвозмездно 
от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций статистические данные, информацию, 
справочные и другие материалы, необходимые для 
решения вопросов, относящихся к ее компетен-
ции;

- использовать государственные электронные 
базы данных, системы связи и коммуникаций;

- образовывать при необходимости экспертные 

группы, привлекать в установленном порядке 
представителей органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, научных учреждений и 
общественных организаций (по согласованию с их 
руководством), в том числе на договорной основе, 
для рассмотрения вопросов, относящихся к ее ком-
петенции;

- проводить конференции, семинары, совещания 
по вопросам, относящимся к компетенции Комис-
сии;

- участвовать в соответствующих международ-
ных мероприятиях, в том числе и за рубежом21. 

Можно заключить, что основными параметрами 
ее деятельности Межведомственной комиссии явля-
ется выработка рекомендаций по ключевым пробле-
мам в сфере обеспечения финансовой безопасности 
для законодательных и исполнительных органов 
власти в Украине.
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Ascultarea (audierea) reprezintă actul procedural 
prin care anumite persoane (învinuiți, inculpați, 

celelalte părți, martori), în privința cărora există fie 
o certitudine, fie o presupunere că dețin informații în 
legătură cu infracțiunea sau făptuitorul acesteia, sunt 
chemate să dea relații sau explicații în fața organelor 
judiciare penale4. Ascultarea (audierea) – actul proce-
dural prin care învinuitul, inculpatul, celelalte părți din 
proces, precum și martorii sau experții sunt chemați să 
dea explicații în fața organelor de urmărire penală sau a 
instanței de judecată6. 

Audierea contradictorială constituie un mijloc im-
portant de cercetare a probelor în cadrul unui proces 
judiciar contradictorial. Am putea afirma, cu absolu-
tă certitudine, că aceasta ar fi chiar și unul dintre cele 
mai importante mecanisme în cadrul acestui proces. 
Totodată, ea întrunește și un anumit grad de dificultate 
pentru cel care realizează actul de audiere. În cadrul 
procesului cu jurați, importanța audierii contradictori-
ale crește substanțial: ea devine dominanta procesului 
judiciar contradictorial.

Realizarea audierii contradictoriale necesită o ade-
vărată artă, măiestrie. În etapa actuală, orice jurist care 
dorește să obțină succese pe tărâmul justiției trebuie să 
tindă spre a însuși și stăpâni această artă. Nu vom exa-

gera dacă vom afirma că dezvoltarea artei și iscusinței 
audierii contradictoriale constituie o componentă obli-
gatorie a formării unei culturi contradictoriale în rea-
lizarea dezbaterilor judiciare. Aceste momente își gă-
sesc reflecție în conținutul acestui articol. Nu se pune 
la îndoială faptul că și în Republica Moldova au existat 
și există și astăzi adevărați „maeștri” ai realizării audi-
erii contradictoriale. Din păcate, experiența lor în acest 
domeniu nu a devenit un patrimoniu al jurisprudenței 
autohtone și un obiect de studiu al lucrărilor științifice 
din domeniu. În literatura procesual-penală autohtonă, 
din anumite cauze de caracter atât obiectiv, cât și su-
biectiv, nu dispunem de monografii sau publicații anu-
me detaliate destinate acestui subiect. Tocmai din acest 
considerent, venim cu anumite tratări privind această 
chestiune, în vederea completării lacunei regretabile 
din domeniul vizat.

Deprinderile necesare realizării audierii contradic-
toriale sunt acumulate prin intermediul practicii din 
domeniu. Ea este de neînlocuit în sensul dat. Propria 
experiență este cea mai scumpă – ea este obținută în 
urma propriei munci asidue. Totodată, este adevărat că 
cel ce tinde spre anumite rezultate nu va scăpa ocazia 
de a se folosi și de practica străină în vederea propri-
ei perfecționări. Orice jurist poate și trebuie să învețe, 
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să se instruiască pe exemple demne de a fi urmate și 
a evita comiterea greșelilor, erorilor comise de către 
colegi și predecesori. După cum menționa absolut co-
rect savantul F.L. Wellman, „unul dintre cele mai bune 
mijloace de a deprinde arta și meseria audierii contra-
dictoriale o constituie studierea metodelor folosite de 
către iluștrii cross-examinatori8. Ei sunt modele demne 
de urmat pentru adevărații profesioniști10.

În situația dată, din lipsa unei experiențe practice 
proprii vizând realizarea actului de audiere contradic-
torială, în procesul realizării studiului dat, vom face tri-
mitere, în mare parte, anume la savanții juriști de peste 
hotare.

Se spune că succesul în artă vine de cele mai multe 
ori la persoanele abilitate, înzestrate cu anumite talen-
te în domeniul artei. Noi însă considerăm că propria 
experiență, precum și cea împrumutată, de comun cu 
antrenările permanente și competiția cu alții pot deveni 
o metodă sigură de însușire a abilităților și iscusinței în 
realizarea audierii contradictoriale.

Litigiul judiciar constituie un duel al cărui dezno-
dământ depinde de iscusința de a duce lupta în limitele 
legii și ale moralității. Autenticitatea oricărei depoziții 
a martorului este condiționată, relativă, deoarece ea 
constituie o percepere și o cunoaștere particulară. 
După cum s-a menționat în literatura de specialitate: 
„Depoziția martorului constituie doar o impresie a 
unei persoane, însă nu un fapt de la sine, care se poate 
reflecta în viziunea mai multor persoane sub aspecte 
diferite”10. Pentru ca depoziția, declarația să se trans-
forme într-un fapt, este necesar ca instanța de judecată, 
judecătorul (în sens larg – auditoriul ce include cercul 
de persoane către care se adresează martorul) să se 
convingă de corectitudinea și autenticitatea acesteia. În 
atare sens, subliniem că „pentru realizarea ascultării... 
în condiții optime, organul judiciar trebuie să aibă în 
vedere cadrul legal prescris prin normele procesual-pe-
nale pentru audiere și regulile tactice criminalistice”5.

În instanța de judecată, orice probă poate fi compro-
misă prin anumite dubii asupra veridicității acesteia, 
în privința admisibilității etc. Proba nu are nici o forță, 
nici o putere dacă ea nu a fost prezentată și verificată în 
instanța de judecată. În acest context, fie reprezentan-
tul apărării, fie cel al acuzării urmează să se îngrijească 
asupra faptului cum urmează să procedeze pentru a-și 
întări propria probă și a o slăbi pe cea a oponentului 
în procesul cercetării judecătorești. Acest moment are 
însă anumite particularități tehnice. Aceste tehnici ale 
realizării audierii contradictoriale se fundamentează 
pe abilitatea de a purta o dispută verbală, în cadrul că-
reia componentele psihologice, ale vorbirii, raționale 
și emoționale au o importanță deosebită. Trebuie să 
înțelegem că judecătorul apreciază depozițiile marto-
rului nu numai rațional, dar și sub influența emoțiilor, a 
stereotipurilor psihologice, a factorilor extralingvistici, 
care, în totalitate, constituie contextul dialogului judici-
ar. De aceea, în arta și meseria audierii contradictoriale 

se include capacitatea, abilitatea de a lucra cu întregul 
spectru de circumstanțe care însoțește comunicarea și 
vorbirea în cadrul ședinței de judecată.

Juristul depinde de opinia și poziția auditoriului, care 
este înzestrat cu dreptul de a participa la soluționarea 
cauzei11. În lumea justiției penale, opinia auditoriu-
lui, opinia judecătorului funcționează similar legii 
gravitației: ei i se supune totul. Cucerirea spiritului, 
inteligenței și a sufletelor judecătorului și a auditoriului 
este temelia strategiei obținerii succesului de către ora-
torul judiciar. Discursul – este arma lui de bază, iar în-
trebările – constituie arsenalul acestei arme. Gramatica 
duelului judiciar, partea esențială a căreia o constituie 
tehnica audierii contradictoriale, se fundamentează pe 
aceste axiome.

Audierea contradictorială este o „armă puternică”. 
Savantul M.P. Brown, făcând comparație între audierea 
contradictorială și audierea simplă, a presupus „o ana-
logie asupra faptului cum arde praful de pușcă și cum 
explodează dinamita. Fiecare dintre ele își realizează 
lucrul său, și anume, forța audierii simple acționează 
doar într-o singură direcție determinată, iar forța au-
dierii contradictoriale își răspândește efectul în toate 
părțile, direcțiile”7.

De audierea contradictorială urmează a se frapa și 
surprinde cei care încearcă să zădărnicească stabilirea 
corectă a faptelor în cadrul cercetării judecătorești. 
Însă, în situația unei lipse de profesionalism, audierea 
contradictorială poate cauza anumite „daune” atât celui 
care o realizează, cât și intereselor justiției. După cum 
menționa savantul R. Garris, „a realiza audierea contra-
dictorială este precum a se deplasa sub gloanțe. Anume 
aici, ca nicăieri în altă parte a cercetării judecătorești, de 
la cel ce realizează audierea sunt necesare manifestări 
de curaj, atenție, fermitate și ageritate. Periculozitățile 
audierii contradictoriale frecvent se pot manifesta la 
mult timp după finisarea acesteia, fiind de multe ori de 
neînlăturat”12.

Audierea contradictorială constituie un duel inte-
lectual dintre jurist și martor. El include în sine toate 
sferele cunoștințelor umane, a moralei și pasiunii. Con-
form savantului F.L. Wellman, „audierea contradictori-
ală necesită ingeniozitate enormă, aptitudini de analiză 
logică, percepere clară a esenței, răbdare nelimitată 
și stăpânire de sine. De asemenea, nu trebuie să fie în 
lipsă capacitatea de a citi intuitiv gândurile străine și a 
determina caracterul persoanei după exterior, de a apre-
cia motivele lui, de a acționa cu forță și exactitate, de 
a cunoaște la nivel profesional obiectul litigiului, de a 
manifesta precauțiune avansată și ceea ce este mai im-
portant – este necesar a dispune de capacități instincti-
ve în vederea determinării locurilor slabe în depozițiile 
martorului oponentului”9,10. 

Anterior, în cadrul cercetării judecătorești unde fi-
gurantul de bază era președintele ședinței, audierea 
contradictorială avea rolul unui mecanism auxiliar cu 
ajutorul căruia părțile completau audierea de bază rea-
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lizată de către judecător. Actualmente, audierea contra-
dictorială este plasată la baza cercetării judecătorești, 
iar lucrătorii practici se acomodează treptat la această 
situație. Până la inițierea cercetării judecătorești, fieca-
re martor reprezintă o entitate dubioasă, îndoielnică. În 
acest sens, audierea contradictorială constituie o etapă 
hotărâtoare în transformarea datelor de fapt, prezentate 
de părți, în probă judiciară proprie, adică în argument 
sau dovadă.

Audierea contradictorială este cel mai eficient mij-
loc în mâinile unui jurist în vederea deconstruirii fapte-
lor judiciare, invocate de către oponent și, concomitent, 
întru întărirea propriei poziții. Anume din acest consi-
derent, este necesar a dispune de anumite aptitudini pe 
tărâmul realizării acestei acțiuni procesuale.

Judecata independență, imparțială și contradictoria-
lă este condiția obligatorie a democrației și libertății. La 
rândul său, judecata contradictorială este de neînchipu-
it fără audierea contradictorială, care este o „armă” a 
persoanei libere care își apără și susține poziția sa în 
privința adevărului în condiții de concurență egală. 
Despre aceasta ne vorbește și experiența milenară a 
democrației europene. Expunând unele aspecte ale su-
biectului audierii contradictoriale, tindem spre faptul 
ca idealurile proclamate de către reforma judiciară să 
se transforme în realități ale justiției penale autohtone. 
A atinge acest obiectiv nu este ușor. Cultura realizării 
justiției penale, mentalitatea persoanelor implicate în 
realizarea actului de justiție nu poate fi direcționată de 
îndată și de urgență prin reglementări normative stric-
te. Toți avem atribuție la constituirea unei noi realități 
juridice, fiind totodată și componente ale acesteia. Prin 
subiectul abordat în cadrul acestui articol ținem să adu-
cem măcar un mic aport procesului de perfecționare 
științifică a persoanelor implicate în realizarea actului 
de justiție în spiritul democrației judiciare și al protejă-
rii drepturilor persoanei. În acest context, considerăm 
că aspectul tehnic al realizării audierii contradictoriale 
constituie un subiect destoinic, destul și necesar pentru 
discuții și cercetări științifice. Astfel, este evidentă ne-
cesitatea de a explica ce constituie prin sine audierea 
contradictorială, prin ce ea este importantă și utilă și de 
ce nu poate fi limitat dreptul persoanelor antrenate în 
proces la realizarea audierii contradictoriale în cadrul 
cercetării judecătorești.

Audierea contradictorială nemijlocită – este 
una din acțiunile procesuale reglementate de către 
legislația procesuală actuală. Ea este de neînlocuit în 
calitate de mijloc de cercetare și verificare a probelor 
prezentate de către oponent, precum și în vederea in-
terpretării în favoarea sa a anumitor fapte. Conform 
savantului F. L. Wellman, „audierea contradictorială 
reprezintă mijlocul de bază de stabilire a faptelor în 
situația unui litigiu dintre părți”10. 

Importanța și dificultatea realizării audierii contra-
dictoriale era evidentă chiar și în perioada antichității. 
Exemple ale audierii contradictoriale întâlnim și în 

Sfânta Scriptură. Măiestria realizării, desfășurării 
litigiului judiciar în varietatea sa concentrată se ma-
nifestă anume în aptitudinea și capacitatea efectuă-
rii audierii contradictoriale. Acest moment este bine 
cunoscut englezilor, care practică de o perioadă în-
delungată dezbaterile (dialogurile) contradictoriale, 
cultivând sârguincios arta „cross-examination”. În 
acest sens, venim să expunem și opinia savantului Je-
ffrey L. Kestler, conform căruia „audierea contradic-
torială este unul dintre cele mai mărețe instrumente 
juridice, inventate cândva de către civilizația umană 
în vederea stabilirii adevărului”9. 

De obicei, audierii contradictoriale sunt supuși mar-
torii părții opuse. Din acest considerent, particularitatea 
audierii contradictoriale se exprimă clar prin contrapu-
nerea acesteia cu audierea simplă (primară). Audierea 
simplă (primară) – este prima audiere a persoanei asu-
pra circumstanțelor care nu au constituit încă obiectul 
declarațiilor acestui martor în instanța de judecată. 
Audierea primară este realizată de către partea care a 
prezentat depozițiile acestui martor în calitate de probă 
asupra celor afirmate de el în instanța de judecată.

Respectiv, audierea contradictorială poate fi definită 
succint în felul următor: ea constituie audierea marto-
rului de către partea opusă aceluia care a realizat audi-
erea primară asupra circumstanțelor, care au constituit 
obiectul audierii directe, primare a acestui martor. În 
așa fel, întrebările părților se intersectează, în special, 
în limitele circumstanțelor și faptelor deja expuse.

Într-o formă mai desfășurată referitoare la audierea 
contradictorială, putem menționa că aceasta reprezintă 
o audiere a persoanei, a cărei depoziții sunt prezen-
tate în calitate de probă de către partea oponentă, în 
vederea cercetării critice și verificării informațiilor 
conținute, oferite în procesul audierii primare, a sursei 
și purtătorului lor, precum și în vederea obținerii de noi 
date din partea persoanei, ascultate anterior în cadrul 
audierii primare.

Dacă e să considerăm drept corectă opinia conform 
căreia faptele judiciare se formează în procesul cerce-
tării judecătorești, apoi orice depoziție poate pretin-
de la statutul de probă abia după încercarea acesteia 
prin intermediul audierii contradictoriale. După cum 
menționa, în viziunea noastră, absolut corect savantul 
F.L. Wellman, „...ceea ce era dubios în cadrul audierii 
primare, s-a transformat în adevăr după realizarea au-
dierii contradictoriale”10. În orice caz, depoziția devine 
cu mult mai importantă și puternică după audierea con-
tradictorială, în comparație cu aceea cum ea putea să 
se materializeze ca rezultat al audierii primare. Chiar 
și însăși posibilitatea audierii contradictoriale (inclusiv 
nerealizată) este deja o garanție a corectitudinii stabi-
lirii faptelor de către instanța de judecată. Primejdia și 
pericolul demascării în cadrul audierii contradictoria-
le îl va face pe mincinos să se abțină de la realizarea 
intențiilor sale ilegale. Pe de altă parte, lipsa obiecțiilor 
părții oponente duce la transformarea datelor prezen-
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tate instanței în fapte, deoarece, după cum cunoaștem, 
adevărul judiciar (în judecată) este rezultatul dezbateri-
lor și a acordului părților.

Savantul procesualist rus P. Sergheici a subliniat nu 
o singură dată că „...arta și iscusința audierii contradic-
toriale este una dintre cele mai importante și dificile. A 
se compara cu aceasta nu este în stare nici un oarecare 
alt domeniu al activității judiciare”.

Audierea contradictorială îi este necesară instanței 
de judecată pentru cercetarea critică și aprecierea 
depozițiilor persoanelor, prezentate de către părți. În 
procesul civil, audierii contradictoriale îi pot fi supuși 
pârâtul, reclamantul și alte persoane care oferă explicații 
asupra cauzei. În procesul judiciar penal, în situația în 
care acceptă să ofere depoziții, audierii contradictoriale 
de către participanții părții acuzării poate fi supus incul-
patul. Este evident că audierea contradictorială poate fi 
înfăptuită și de către judecător când acesta urmărește 
obiectivul verificării depozițiilor martorului. Sunt în-
tâlnite și situațiile când o parte (apărarea sau acuzarea) 
purcede la audierea contradictorială formală a marto-
rului său, însă care de facto oferă declarații împotriva 
părții reprezentate de apărător sau procuror.

Audierea contradictorială poate fi utilizată și în ve-
derea neutralizării impresiilor care s-au format în urma 
informațiilor comunicate de către martor în cadrul au-
dierii primare; pentru a diminua gradul convingător al 
informațiilor anterioare; pentru a genera apariția anu-
mitor dubii asupra veridicității celor declarate și chiar 
și în vederea obținerii de noi probe care ar confirma 
versiunea celui ce realizează audierea respectivă. În 
caz de necesitate, prin audierea contradictorială poa-
te fi subminată și încrederea față de persoana a cărei 
declarații sunt dăunătoare pentru poziția apărată în ca-
drul dosarului penal.

Fără audierea contradictorială nemijlocită, este im-
posibil a ne închipui constituirea, formarea bazei pro-
batorii în cauza penală în condițiile unui proces con-
tradictorial16. Din acest considerent, unele limitări de 
orice caracter – atât oficiale, cât și neoficiale – asupra 
realizării audierii contradictoriale constituie manifestări 
ale îngrădirii contradictorialității. În context larg, aceste 
manifestări constituie un semn al afectării democrației 
și libertăților în stat, o cotitură spre autoritarism.

În Republica Moldova, dreptul la realizarea audierii 
contradictoriale nemijlocite decurge din reglementări-
le constituționale referitoare la justiție. În Constituția 
Republicii Moldova sunt întărite principiile egalității 
(art.16); accesului liber la justiție (art.20); prezumției 
de nevinovăție (art. 21); dreptului la apărare (art. 26); 
caracterului public al dezbaterilor judiciare (art. 117). 
Toate aceste idei călăuzitoare formează baza juridică 
necesară realizării audierii contradictoriale în orice tip 
de proces judiciar. Cu anumite deosebiri privind ordi-
nea realizării, audierea contradictorială în orice tip și 
formă a procesului judiciar se fundamentează pe înce-
puturile generale ale justiției contradictoriale.

Realizarea audierii contradictoriale în procesul civil 
este prevăzută de art. 26, 131, 132, 216, 217 ș.a. CPC 
RM. În procesul penal, ea este reglementată de art. 24, 
102, 103, 104, 105, 106 ș.a. CPC RM. Și procedura 
contravențională admite, în principiu, audierea contra-
dictorială.

Analizând particularitățile realizării audierii con-
tradictoriale în cadrul diferitelor tipuri ale procesului 
judiciar, putem conchide că cele mai largi premise 
pentru efectuarea audierii contradictoriale nemijlocite 
sunt instituite în procesul penal. Fundamentăm această 
concluzie pe faptul că în cadrul reglementării juridice 
a cercetării judecătorești în cauzele penale se acordă o 
preferință evidentă activității părților în prezentarea și 
cercetarea probelor. Instanța este obligată să cercete-
ze acel spectru de probe care sunt prezentate de către 
părți. Părțile se află pe poziții de egalitate în ceea ce se 
referă la prezentarea și cercetarea probelor. Instanța nu 
este în drept să intervină, să se implice în prezentarea 
probelor de către părți și obține dreptul la examinarea 
probei abia după aceea când acest moment a fost rea-
lizat, epuizat de către părți. Numai în situația unor așa 
condiții generale ne putem închipui realizarea unei au-
dieri contradictoriale nemijlocite libere în cadrul cerce-
tării judecătorești.

Audierea contradictorială este o armă a unei lupte 
cinstite și fără de compromis. De aceea, în instanță este 
necesar consecutiv și minuțios de a insista asupra drep-
tului său referitor la realizarea audierii contradictoriale 
a martorului părții oponente; de a determina obiectul 
și limitele audierii; de a evidenția tactica formulării în-
trebărilor; de a nu admite limitarea drepturilor la efec-
tuarea audierii contradictoriale oricine nu ar încerca să 
atenteze la aceasta.

Unii specialiști văd în audierea contradictorială un 
anumit pericol la adresa stabilirii adevărului. De aceea 
este important de a menționa chiar din start că audierea 
contradictorială nu afectează procesul stabilirii adevă-
rului în cauza penală. Totodată, urmează să manifestăm 
și sinceritate, recunoscând faptul că istoria cunoaște 
multiple cazuri de realizare neadecvată a acestei acțiuni 
procesuale. Ca și alte mijloace de luptă procesuală, au-
dierea contradictorială poate servi uneori anumitor sco-
puri josnice și egoiste în vederea câștigului de cauză cu 
orice preț. După cum se menționează corect, omoară nu 
arma, ci omul. Vicioasă, defectuoasă poate fi nu audi-
erea contradictorială, ci persoana care utilizează acest 
mecanism.

Deși există anumite pericole, posibile în procesul 
realizării audierii contradictoriale, considerăm că în 
condițiile contradictorialității procesului judiciar aceas-
ta constituie nu numai cea mai efectivă modalitate de 
cercetare a datelor, oferite de către părți în calitate de 
probe ale afirmațiilor sale, dar și unica variantă rațională 
și echitabilă de cercetare a probelor. Acest moment se 
datorează și faptului că drept alternativă a audierii con-
tradictoriale se impune audierea realizată unipersonal 
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de către judecător, fără implicarea părților. În atare 
situații ne-am pomeni foarte aproape de varianta inchi-
zitorială de stabilire a adevărului în cauza penală.

Este important și faptul că audierea contradictorială 
ia în calcul natura ființei umane, precum și alte modalități 
de luptă procesuală. Ea se fundamentează pe presupu-
nerea firească privind inevitabilitatea unilateralității în 
reflectarea circumstanțelor cauzei atât de către acuza-
tor, cât de către apărător. Rațiunea firească dă în vileag 
momentul că fiecare dintre părți nu va pune accentul pe 
faptele care-i sunt dăunătoare, ci, dimpotrivă, va sub-
linia momentele care-i sunt favorabile. Așa a fost, și 
astfel va fi întotdeauna în procesul contradictorial, unde 
sunt părți care urmăresc obiective antagoniste. Aceasta 
este logica duelului procesual, duel necruțător a cărui 
miză o constituie onoarea, demnitatea, viața, sănătatea 
și averea persoanei.

În aceste condiții, audierea contradictorială reflectă 
sub aspect critic orice informații prezentate instanței și 
deci ușurează misiunea judecătorului referitor la apreci-
erea obiectivă, completă și sub toate aspectele a probelor 
prezentate în cauză. În această ordine de idei, audierea 
contradictorială este un mijloc dur, dar rațional în calea 
stabilirii adevărului în procesul judiciar contradictorial. 
„Într-un proces judiciar ideal, unde toți spun adevărul și 
nimic în afară de adevăr, audierea contradictorială, pro-
babil, ar fi de prisos. Însă, în procesul real de judecată 
până la momentul de față nu au fost descoperite careva 
mijloace capabile de a substitui audierea contradictoria-
lă în calitatea sa de pârghie de delimitare a adevărului de 
minciună”10. Cu această părere este de acord și savantul 
P.Sergheici care vine cu părerea că  „...audierea contra-
dictorială... pentru persoanele cinstite și oneste – este 
modalitatea de a descoperi acele aspecte care ar rămâne 
inaccesibile pentru instanță. Mai mult decât atât, acest 
mijloc este plasat la temelia procesului judiciar penal, 
este fixat prin lege, și până la moment nu i-a fost identi-
ficată o altă alternativă mai benefică”15. 

Vorbind despre importanța audierii contradictoriale 
în cadrul culturii juridice a procesului contradictorial, 
putem menționa, fără a exagera, că ea servește ca fiind 
drept una din garanțiile fundamentale a drepturilor și 
libertăților persoanei. Avem în vedere dreptul incul-
patului la audierea contradictorială a celui care oferă 
depoziții demascatoare împotriva lui.

Conform subpunctului „d”, pct. 3 din art. 6 al 
Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și a 
Libertăților Fundamentale, „...Orice acuzat are, în spe-
cial, dreptul: ...să întrebe sau să solicite audierea marto-
rilor acuzării și să obțină citarea și audierea martorilor 
apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării”1.

Astfel, dreptul la audierea contradictorială este un 
drept inalienabil al apărării asupra audierii martorilor 
acuzării. Mai mult decât atât, dreptul la audierea con-
tradictorială este un drept absolut a oricărei persoane 
participante la procesul judiciar penal în vederea apără-
rii drepturilor și intereselor sale legitime.

Istoria dramatică a justiției dă în vileag anumite 
situații când „puterea” încercând să pună în aplicare 
anumite represiuni pseudojudiciare în privința „ele-
mentelor asociale”, limita sau, în genere, interzicea re-
alizarea audierii contradictoriale în judecată.

La momentul de față, drept condiții ideale pentru 
manifestarea tuturor calităților audierii contradictoriale 
sunt:

1) pasivitatea instanței de judecată și neimplicarea 
ei în audierea contradictorială cu condiția respectării de 
către părți a ordinii stabilite pentru examinarea cauze-
lor în ședința de judecată;

2) acordarea de libertate părților în vederea formării 
bazei probatorii și a desfășurării în baza propriei vizi-
uni a audierii contradictoriale a oricărei persoane, care 
a confirmat anumite fapte în favoarea oponentului în 
judecată.

Ținem să menționăm că legea procesual-penală a 
Republicii Moldova susține întru totul această ideo-
logie. Astfel, din principiul contradictorialității (art.24 
CPP RM), regula privind caracterul activ al părților cu 
referire la prezentarea și cercetarea probelor. Inițiativa 
instanței de judecată se menține doar în ceea ce se referă 
la verificarea și aprecierea informațiilor, deja prezentate 
și examinate de către părți. Judecătorul (instanța de ju-
decată) nu poate substitui părțile în ceea ce privește prin 
ce mijloace de probă ei consideră posibilă soluționarea 
litigiului de drept penal.

De aceste momente principiale este legată modifi-
carea esențială și radicală a realizării audierii în cadrul 
ședinței de judecată. În locul audierii primare, de bază, 
a martorului de către judecător și libera narațiune a 
acestuia, aplicată anterior, audierea în cadrul cercetă-
rii judecătorești, realizată la etapa actuală, se divizează 
în audierea inițială a martorului care oferă declarații în 
proces și audierea contradictorială a aceleiași persoane 
de către partea oponentă. Ultima etapă a audierii – îna-
intarea către martor a întrebărilor suplimentare de către 
judecător – nu este obligatorie și este lăsată la latitudi-
nea, la aprecierea instanței de judecată.

Conform opiniilor de mai demult, audierea con-
tradictorială este audierea de către părți și instanță a 
uneia și aceleiași persoane asupra unora și acelorași 
circumstanțe. În situația unei așa perceperi a audierii 
contradictoriale, nu era exclusă posibilitatea aplicării 
audierii contradictoriale la etapa urmăririi penale, erau 
afectate limitele audierii contradictoriale, și ceea ce este 
mai important, se admitea implicarea activă a instanței 
în procesul realizării acestuia, intervenția președintelui 
ședinței în realizarea audierii contradictoriale la orice 
moment și în orice formă.

Noi punem accentul pe o altă ideologie – cea con-
tradictorială. Toate probele sunt clasificate în probe de 
apărare și probe de acuzare, părțile fiind egale în prezen-
tarea și examinarea acestora. Oralitatea, nemijlocirea și 
publicitatea – acestea sunt condițiile în cadrul cărora se 
realizează probatoriul în procesul examinării cauzei în 
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judecată. Acest moment este prevăzut expres de legea 
procesual-penală a Republicii Moldova. Drept rezultat 
al evoluției îndelungate a procesului judiciar penal a 
fost instituită o ordine procesuală în cadrul căreia audi-
erea contradictorială a obținut un anumit statut în „cul-
tura și obiceiul” dialogului judiciar. De aceea, de fieca-
re dată, când persoana implicată în procesul judiciar se 
pomenește în situația referitoare la limitarea dreptului 
ei la audierea contradictorială, ea urmează să se opună 
acestei soluții, invocând prevederile constituționale și 
argumentele expuse anterior de noi în cadrul acestui 
articol. Și încă un moment. Realizarea audierii contra-
dictoriale este un drept dispozitiv al părții. Ea este în 
drept de a se folosi nestingherit de această prevedere, 
inclusiv și în forma refuzului de la realizarea audierii 
contradictoriale. Din considerentul că dreptul la reali-
zarea audierii contradictoriale este unul din cele mai 
esențiale drepturi, oferit de lege părților pentru apăra-
rea intereselor sale, președintele ședinței de judecată 
este obligat, în fiecare caz aparte, când partea în proces 
beneficiază de acest drept, să i-l explice și să-i propună 
de a se folosi de el. În caz contrar, această prevedere 
legală riscă să se transforme într-o „normă moartă”.

Concluzii
1. Audierea contradictorială este cel mai eficient 

mijloc în mâinile unui jurist în vederea deconstruirii 
faptelor judiciare, invocate către oponent și, conco-
mitent, întru întărirea propriei poziții; anume din acest 
considerent, este necesar de a dispune de anumite apti-
tudini pe tărâmul realizării acestei acțiuni procesuale.

2. De obicei, audierii contradictoriale îi sunt supuși 
martorii părții opuse. Din acest considerent, particulari-
tatea audierii contradictoriale se exprimă clar prin con-
trapunerea acesteia cu audierea simplă (primară).

3. Audierea contradictorială poate fi definită succint 
în felul următor: ea constituie audierea martorului de 
către partea opusă aceluia care a realizat audierea pri-
mară asupra circumstanțelor, care au constituit obiec-
tul audierii directe, primare a acestui martor. În așa 
fel, întrebările părților se intersectează, în special, în 
limitele circumstanțelor și faptelor deja expuse.

4. Într-o formă mai desfășurată referitoare la audie-
rea contradictorială putem menționa că aceasta repre-
zintă o audiere a persoanei, a cărei depoziții sunt pre-
zentate în calitate de probă de către partea oponentă, 
în vederea cercetării critice și verificării informațiilor 
conținute, oferite în procesul audierii primare, a sursei 
și purtătorului lor, precum și în vederea obținerii de noi 
date din partea persoanei, ascultate anterior în cadrul 
audierii primare.

5. La momentul de față, drept condiții ideale pentru 
manifestarea tuturor calităților audierii contradictoriale 
sunt: pasivitatea instanței de judecată și neimplicarea ei 
în audierea contradictorială cu condiția respectării de 
către părți a ordinii stabilite pentru examinarea cauze-
lor în ședința de judecată; acordarea de libertate părților 
în vederea formării bazei probatorii și a desfășurării în 

baza propriei viziuni a audierii contradictoriale a orică-
rei persoane, care a confirmat anumite fapte în favoarea 
oponentului în judecată.

Recenzent:
Vitalie RuSu, 

doctor în drept, conferențiar universitar, 
(UPS „Alecu Russo” din Bălți)
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În orice sistem național al justiției penale în pro-
cesul reformelor, urmărirea penală și examina-

rea cauzelor în judecată constituie obiectul principal 
al transformărilor și restructurărilor. Anume ele figu-
rează în calitate de purtător a celor mai caracteristice 
particularități ale sistemului național al justiției pena-
le, punând la încercare influența regimului politic al 
statului.

În realizarea reformei procesului penal, au fost 
expuse multiple puncte de vedere și opinii referitor 
la perspectiva începuturilor contradictoriale în proce-
sul penal al Republicii Moldova. Oricum, variantele 
și inițiativele înaintate nu au fost capabile să asigure 
realizarea în totalitate a uneia din ideile de bază ale 
acestei reforme – ideea unui proces penal contradic-
torial.

Existența unui proces penal în care toate drepturi-
le să fie asigurate este un imperativ al timpului. Rea-
lizarea efectivă a drepturilor procesuale și materiale 
ale participanților la procesul penal este posibilă în 
cadrul procesului penal contradictorial. Pentru a con-
cluziona dacă procesul penal al unui stat corespunde 
sau nu principiului contradictorialității, este suficient 
să apreciem următoarele:

1) dacă funcțiile procesuale principale sunt în de-
plină separare, existând între ele doar colaborare în 
vederea realizării justiției penale în cel mai achitabil 
mod;

2) dacă părțile care au interese procesuale opuse 
(apărarea și acuzarea) dispun de posibilități procesua-
le echivalente pentru a-și realiza cât se poate de efici-
ent propriul interes procesual;

3) dacă instanța de judecată este cu adevărat „arbi-
tru” independent și imparțial la darea sentinței și dacă 
ea în mod exclusiv are dreptul de a se expune asupra 
legalității acțiunilor procesuale ce comportă ingerințe 
în drepturile, libertățile și inviolabilitățile persoanei4. 

Contradictorialitatea este o constantă unanim re-
cunoscută a dreptului procesual penal. Deși de ori-
gine anglo-saxonă, ea a prins rădăcini adânci și în 
sistemele procesuale penale continentale. Principiul 
contradictorialității se aplică deopotrivă în țările eu-
ropene de tradiție continentală (Franța, România, 
Federația Rusă, Republica Moldova etc.), însă nu există 
o poziție univocă în ceea ce privește sfera de aplicare și 
conținutul său. Unificarea opiniilor privind valențele, 
conținutul, sfera de aplicare și alte particularități spe-
cifice principiului contradictorialității, este posibilă 

LOCuL  ŞI  ROLuL  MODELuLuI  CONTRADICTORIAL  
ÎN  TEORIA  DREPTuLuI  PROCESuAL  PENAL
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recurgându-se la practica internațională în domeniu3. 
Constituția Republicii Moldova orientează spre 

construirea unui sistem contradictorial al justiției 
penale, ceea ce, în mod obligatoriu, presupune și 
necesitatea realizării unor începuturi contradictoria-
le și la etapa urmăririi penale. Cu toate acestea, Co-
dul de procedură penală al Republicii Moldova, pus 
în aplicare de la 12 iunie anul 2003, sub aspectul 
contradictorialității nu a schimbat (influențat) proce-
sul penal al țării noastre la nivelul care s-a dorit.

În fața legislatorului din Republica Moldova sunt 
puse astăzi aceleași sarcini și probleme care au frămân-
tat societatea noastră pe durata a mai multor reforme 
din domeniul justiției penale. Principala problemă de 
moment o constituie eficiența redusă a justiției pena-
le în sfera controlului infracționalității, precum și sub 
aspectul apărării drepturilor și intereselor legitime ale 
participanților la activitatea procesual-penală. Ținem 
să menționăm că în activitatea de căutare a soluțiilor 
în vederea depășirii acestor dificultăți Republica Mol-
dova nu este unicul stat. De exemplu, mai multe state 
din Europa (Italia, Franța, Germania, Finlanda etc.) în 
ultimii ani, deși întâmpină anumite greutăți, tind spre 
reformarea justiției penale. Experiența lor plasează 
accentul asupra faptului că fiecare sistem judiciar luat 
aparte este unic și că o „rețetă” fixă de reformare a 
acestuia nu există. Anume din acest considerent, abor-
darea chestiunilor referitoare la perfecționarea justiției 
penale urmează a fi cântărită la culme. Este necesar a 
supune unei analize minuțioase particularitățile siste-
mului național, scopurile reformei, precum și vectorul 
național și mondial al evoluției justiției penale.

În același timp, o anumită comunitate a probleme-
lor justiției penale din mai multe state determină și co-
munitatea formelor de soluționare a acestor probleme. 
Contradictorialitatea, în viziunea mai multor savanți 
procesualiști, are rolul unui indicator care urmează a 
fi luat în calcul în procesul reformării justiției pena-
le. Ea este mijlocul preferabil al organizării litigiului 
juridico-penal în cadrul unui mediu democratic (soci-
etatea civilă și statul de drept). Numai contradictoria-
litatea este în stare să asigure nivelul dorit al apărării 
drepturilor participanților la proces și echitatea proce-
sului judiciar16.

Principiul contradictorialității este o realizare 
esențială a procesului penal contemporan. Acest prin-
cipiu este o condiție iminentă pentru soluționarea unei 
cauze penale în cel mai just mod. El creează condiții 
de ordin procesual și organizațional maxim favorabile 
pentru examinarea completă și sub toate aspectele a 
cauzei și, ca efect, emiterea unei hotărâri judecătorești 
adecvate. Principiul contradictorialității este un prin-
cipiu general al procesului penal și, în mod normal, 
ar trebui să se aplice în tot cursul procesului penal2. 
Contradictorialitatea este recunoscută de către practi-
ca europeană ca fiind un principiu aplicabil deopotri-

vă întregului proces penal; or, restrângerea sa doar la 
etapa judecării cauzei îi conferă un sens trunchiat și 
duce la neglijarea dreptului la un proces echitabil17. 

Principiul contradictorialității, ca valoare juridică 
internațională, face parte din garanțiile minime care 
asigură realizarea dreptului la un proces echitabil. 
Sfera principiului contradictorialității este departe de 
a fi exhaustiv determinată, fiind în proces de continuă 
dezvoltare și suplinire4. 

Contradictorialitatea nu are numai sensul de prin-
cipiu al procesului penal. Alte valențe ale acestui ter-
men sunt contradictorialitatea ca formă istorică a pro-
cesului penal și contradictorialitatea ca metodă de re-
glementare juridică a raporturilor procesual penale2. 

În ştiinţa dreptului procesual penal, contradictori-
alitatea este examinată, de regulă, din două puncte de 
vedere: în calitate de principiu al procesului penal13 
şi ca model (formă, varietate) al acestuia22. Ţinem să 
menţionăm, fiindcă veni vorba, că anume în calitate de 
principiu este percepută contradictorialitatea de către 
legea procesual-penală a Republicii Moldova, moment 
care şi-a găsit reflectare în art.24 CPP RM (Principiul 
contradictorialităţii în procesul penal). Viziunea asu-
pra contradictorialităţii în calitatea sa de model pro-
cesual se pare a fi una fundamentată. În acest context, 
se presupune că modelul procesului penal constituie o 
varietate a organizării activităţii procesual-penale, iar 
principiul procesului penal este o regulă generală ce 
constituie temelia întregii activităţi procesual-penale, 
subordonându-şi toate celelalte reguli. În acest sens, 
chiar şi din punct de vedere istoric, forma procesuală 
este premergătoare formulării unor principii caracte-
ristice activităţii procesuale26. Mai mult decât atât, în 
favoarea contradictorialităţii în calitatea sa de model 
procesual este invocat următorul argument: aşa-numi-
tul principiu al contradictorialităţii nu conţine semne-
le principiilor procesuale, fiind el însuşi izvorul, sursa 
principiilor procesuale.

Astfel, principiile procesului penal sunt nişte re-
flectări ale varietăţii (tipului) activităţii procesual 
penale, în dependenţă de care se constituie sistemul 
acestor principii. Cu alte cuvinte, varietatea, tipul fi-
gurează în calitate de izvor al principiilor11. În acest 
context, contradictorialitatea trebuie privită nu ca un 
principiu separat, ci ca un model, ca un tip, ca o va-
rietate a procesului22. Prin tip, varietate a activităţii 
procesual-penale urmează să se înţeleagă o aşa orga-
nizare „care determină sursa orientării şi realizării ac-
tivităţii în cauza penală şi bazele statutului procesual 
al participanţilor la această activitate”9. 

Menţionăm că şi în doctrina dreptului procesual-
civil s-au întreprins tentative similare de a examina 
contradictorialitatea nu în calitate de principiu al pro-
cesului, ci ca varietate de organizare a mecanismului 
juridic protector, ceea ce, în esenţă, coincide cu cate-
goria de varietate (tip) a procesului judiciar27. 
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Semnele, criteriile modelului contradictorial sunt 
cercetate destul de suficient şi minuţios în literatura de 
specialitate. Concluzia privitoare la prezenţa egalităţii 
părţilor şi independenţa judecăţii în calitate de com-
ponente principale ale contradictorialităţii permite a o 
determina ca fiind un tip, varietate a procesului în care 
disputa, litigiul dintre părţile egale este soluţionat de 
către o judecată independentă. Ţinem să menţionăm 
că o astfel de tratare poate fi aplicată, în totalitate, în 
privinţa procedurii de soluţionare a oricărui litigiu, in-
clusiv a celei procesual-civile. Aceasta ar însemna că 
prezenţa părţilor egale şi instanţa independentă sunt 
trăsăturile generice ale contradictorialităţii. Realiza-
rea lor în cadrul activităţii procesual-penale permite a 
formula concluzia referitoare la corespunderea acestei 
proceduri conceptelor şi reflectărilor juridice generale 
privind contradictorialitatea. Astfel, este vorba despre 
o aşa organizare a activităţii procesual-penale, în ca-
drul căreia sursa „mişcării” cauzei o constituie litigiul 
părţilor egale în faţa judecăţii independente.

Momentul de bază al oricărei organizări procesuale 
îl constituie problema referitoare la metoda reglemen-
tării juridice. Acest aspect se află în legătură directă 
cu problema „stăpânului procesului” – adică a celui 
care are dreptul de a lua anumite hotărâri, decizii în 
privinţa întrebărilor juridice de o importanţă majoră. 
În cadrul procesului contradictorial, această metodă 
cunoaşte denumirea de metodă arbitrară (contradic-
torială)22. Aceasta înseamnă că participanţii la proces 
în soluţionarea întrebărilor-cheie purced la ajutorul 
unui arbitru neutru (judecător) sau, chiar mai mult de-
cât atât, nu pot evita participarea acestuia în situaţia 
respectivă. Această metodă asigură, în deplină măsu-
ră, reflectarea în procesul penal a semnelor respective 
ale contradictorialităţii: părţile sunt plasate în poziţie 
de egalitate, iar instanţa de judecată independentă, 
apreciind litigiul existent, pronunţă anumite soluţii în 
cauza dată.

Varietăţii contradictoriale a procesului penal se 
opune forma inchizitorială (de urmărire), aceasta fi-
ind purtătoarea unor „începuturi” absolut contradic-
torii. În doctrina dreptului procesual-penal acest tip al 
procesului penal mai cunoaşte denumirea de tip ide-
al, în virtutea polarităţii şi abstractivităţii excesive a 
conţinutului prin care se caracterizează25, 6. În teoria 
procesului civil, categoriile modelelor ideale de pro-
cese sunt utilizate doar în situaţiile în care procesului 
contradictorial i se opune aşa-numitul proces de cer-
cetare29.

Tipologia ideală, completată prin metode istorice 
şi de drept comparat, ne oferă tabloul modificării ti-
purilor ideale (mai bine zis, a reprezentărilor despre 
tipurile ideale) în procesul evoluţiei istorice a aspec-
telor ce ne interesează. Atât tipul contradictorial al 
procesului penal, cât şi cel inchizitorial cunosc mai 
multe varietăţi. În teoria dreptului procesual penal 

sunt evidenţiate următoarele varietăţi ale procesului 
contradictorial: acuzatorial (de învinuire); de acţiune 
(de acţiune publică şi de acţiune privată) şi publico-
contradictorial. În cele ce urmează, vom caracteriza 
succint aceste varietăţi.

În procesul acuzatorial, scopul ambelor părţi (a 
acuzatorului şi a celui acuzat) ţine de obţinerea vic-
toriei în cadrul litigiului, care este fixată prin hotărâ-
rea organului judiciar. În acelaşi timp, o importanţă 
primordială o are respectarea de către părţi a condi-
ţiilor formale ale litigiului. Altfel spus, probele sunt 
apreciate de către instanţa de judecată după anumite 
criterii prealabil stabilite (sistemul formal al probe-
lor). În cadrul acestui proces, în calitate de mijloace 
de soluţionare a litigiului sunt folosite pe larg ordalii-
le, jurământul, garanţia şi duelul judiciar.

Procesul de acţiune privată se derulează, în ex-
clusivitate, datorită acordului de voinţă al părţilor (al 
reclamantului şi pârâtului). Fiecare dintre ei, chiar şi 
reprezentantul puterii de stat, acţionează în calitate de 
persoană particulară, ceea ce asigură egalitatea forma-
lă a părţilor. Asupra părţilor este plasată în întregime 
sarcina probatoriului, iar instanţa de judecată aprecia-
ză probele administrate de ei în baza convingerii pro-
prii. Cu toate acestea, este posibilă şi utilizarea unor 
elemente specifice probatoriului formal.

Procesul de acţiune publică contradictorială se 
impune prin apariţia unui organ special de stat însărci-
nat cu urmărirea penală menit să apere interesele pu-
blice. În aceste condiţii, egalitatea părţilor este asigu-
rată prin crearea unui sistem de garanţii pasive pentru 
învinuit. Scopul acestei varietăţi a procesului ţine de 
stabilirea adevărului obiectiv. Instanţa de judecată se 
ghidează de principiul liberei aprecieri a probelor.

Procesul publico-contradictorial (sau cum mai 
este numit, postcontradictorial, discursiv-contradic-
torial), spre deosebire de varietăţile anterioare, este 
orientat nu spre obţinerea unei victorii în cadrul li-
tigiului, ci spre reglementarea, depăşirea situaţiei de 
conflict. Părţilor li se asigură nu o egalitate formală, 
ci una funcţională. Principiile adevărului obiectiv şi 
a liberei aprecieri a probelor, de asemenea, nu-şi pi-
erd importanţa pe care o au. Această varietate este o 
reflectare a modelului dorit al procesului penal, adică 
a unei viitoare contradictorialităţi a procesului judici-
ar. Se pare că termenul „publico-contradictorial” este 
unul reuşit din considerentul că reflectă tendinţa de 
balansare a intereselor particulare şi obşteşti, specifice 
societăţii civile.

Tipul inchizitorial al procesului penal cunoaşte, 
de asemenea, anumite varietăţi: reprimarea (represiu-
nea), procesul inchizitorial şi ordinul judiciar.

În general, tipurile de proces penal pot fi clasifi-
cate şi în dependenţă de gradul de respectare a inte-
reselor publice, adică în baza coraportului dintre in-
teresele publice şi cele particulare. Aşa, la publice, 
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evident că sunt atribuite toate varietăţile procesului 
acuzatorial (de cercetare) şi unele varietăţi ale tipului 
contradictorial, precum procesul de acţiune publică 
şi procesul publico-contradictorial. La cele nepublice 
se referă – procesul de acuzare şi procesul de acţiune 
privată. Caracterul public al procesului corelează cu 
interesul obştesc, adică cu interesul unei comunităţi 
sociale, recunoscut de stat şi asigurat de normele de 
drept, a cărui satisfacere constituie condiţia existenţei 
şi dezvoltării lui24. În procesul penal contradictorial 
de perspectivă, publicitatea va avea un alt rol decât 
în cadrul procesului de acţiune publică sau în alte 
varietăţi ale procesului, unde publicitatea presupune 
primordialitatea, preponderenţa unui îngust interes 
statal. Acum scopul publicităţii ţine de protecţia unor 
aşa valori sociale, precum „drepturile şi libertăţile 
omului” (art.4 din Constituţia Republicii Moldova). 
Anume din acest considerent publicitatea în cadrul 
unui proces contradictorial, conform opiniei savantu-
lui A.V. Smirnov, urmează a fi percepută, în primul 
rând, ca fiind o reflectare a dreptului cetăţenilor, iar 
procesul publico-contradictorial trebuie interpretat ca 
fiind forma juridică a discursului public asupra teme-
iului răspunderii penale22. 

În realitatea obiectivă, tipuri ideale ale procesului 
judiciar nu există din motivul unor abstractizări extre-
me ale acestor entităţi. Se întâlneşte opinia conform 
căreia toate tipurile reale sunt combinate14. În legătu-
ră cu acest fapt, savantul rus S.I. Viktorski menţiona: 
„varietăţi pure, simple ale formei procesului penal (de 
acuzare, de cercetare) nu întâlnim. Există doar anumi-
te varietăţi combinate care se intersectează reciproc, 
pendulând, spre o formă sau alta”10. În legătură cu 
acest fapt, în sistemul tipologiei procesului judiciar 
penal se evidenţiază anumite tipuri morfologice (isto-
rice şi legislative) ca o întruchipare ideală a anumitor 
începuturi ideale de procese penale în diverse îmbi-
nări proporţionale. Tipologia morfologică, spre deo-
sebire de cea ideală, este orientată spre fixarea unor 
arhetipuri reale ale procesului judiciar. Prin formele 
istorice ale procesului judiciar se subînţeleg doar cele 
mai generale, pentru diferite state şi regiuni, particula-
rităţi ale procesului judiciar, care s-au cristalizat drept 
rezultat al unui anumit proces istoric concret.

Printre aceste tipuri ale procesului judiciar penal, 
se evidenţiază cel englez, francez, german şi musul-
man. Ele constituie chintesenţa formelor concrete de 
proces, care s-au instituit în anumite state şi s-au do-
vedit a fi atât de reuşite, încât au servit drept modele 
pentru mai multe popoare. În acest sens, ele constituie 
modelele de bază ale unor forme legislative concrete. 
Prin acestea din urmă trebuie a fi înțelese regimuri-
le judiciare, existente în anumite state (SUA, Marea 
Britanie, Franța , Republica Federativă Germană, 
Italia, Federația Rusă etc.)30. Altfel spus, formele le-
gislative ale procesului judiciar penal pot fi denumite 

naționale. La tipul morfologic englez putem atribui 
procesul Marii Britanii, al SUA și Australiei. Formei 
istorice franceze îi corespund, în afară de Franța, sis-
temele procesuale ale Belgiei, Italiei, Federației Ruse, 
a Republicii Moldova și ale altor state ale CSI. Tipul 
germanic este constituit din sistemele judiciare ale 
RFG, Austriei, Norvegiei, Ungariei. La forma istori-
că musulmană a procesului judiciar, fundamentat pe 
legile șariatului, se atribuie justiția penală a Iranului, 
Afganistanului și a Emiratelor Unite Arabe.

Studierea complexă a tipurilor morfologice, pre-
cum și a varietăților procesului inchizitorial în cadrul 
acestui articol este de prisos. Acestor aspecte li se va 
acorda un anumit grad de atenție în măsura în care 
aceasta va fi necesar pentru dezvăluirea subiectului 
supus cercetării.

Atitudinea față de contradictorialitate din partea 
savanților și a lucrătorilor practici din domeniu este 
una controversată, fiind expuse anumite păreri atât în 
susținerea acesteia, cât și împotriva ei. În rândul lu-
crătorilor practici chestionați în legătură cu acest su-
biect, de asemenea, nu întâlnim unitate de păreri.

Mai mult decât atât, chiar și unii savanți care 
susțineau tendința generală a evoluției procesului pe-
nal prin lărgirea bazelor și începuturilor contradictori-
ale15, 19, 18, 20, 7 nu au elaborat un răspuns clar la întrebarea 
cum urmează a fi determinat locul formei legislative a 
procesului într-un moment istoric concret în sistemul 
„contradictorial-inchizitorial”. Se pare a fi insuficien-
tă limitarea la recunoașterea fiecărui tip morfologic ca 
fiind unul mixt, deoarece aceasta nu ne oferă posibili-
tatea unei determinări sistemice a tendințelor evoluției 
unei forme concrete a procesului penal chiar și pentru 
cea mai apropiată perspectivă, ceea ce nemijlocit de 
la sine ar avea o enormă importanță, în primul rând, 
sub aspect teoretic. În calitate de exemplu elocvent 
poate servi faptul coraportului conținutului ordinilor 
procesuale aplicate în actualul spațiu al Republicii 
Moldova după anul 1812: legea procesual-penală a 
Rusiei Țariste din 1864 și legislația procesual-pena-
lă de pe timpul regimului sovietic (după anul 1940). 
Ele se deosebesc prin faptul că cea dintâi „tindea spre 
lichidarea și neutralizarea rudimentelor ordinii inchi-
zitoriale”10, iar cealaltă, „dimpotrivă, a dus la întări-
rea și cristalizarea acestora din urmă”21. Chiar și după 
independența Republicii Moldova încoace, cu toate 
că legea procesual-penală a statului nostru „a suferit 
multiple modificări și completări din momentul intră-
rii în vigoare, mai cu seamă în perioada anilor 1991-
1998, totuși el a păstrat un șir de trăsături inchizitoria-
le, mai ales în faza cercetării prealabile. De asemenea, 
nu a fost clarificată pe deplin contradictorialitatea și 
egalitatea părților în fazele de judecată...”5. 

Pornind de la ideea că toate tipurile reale ale 
procesului penal au un caracter mixt, înglobând în 
sine trăsături ale ambelor tipuri ideale, trebuie să 



Nr. 3, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

62

recunoaștem că „greutatea specifică” a unor anumi-
te începuturi în formele legislative concrete în cadrul 
etapelor evoluției istorice a fost diferită. Conținutul 
acestora este unul dinamic. Însă a descrie acest pro-
ces, pornind de la tipologia ideală nu doar că este ne-
cesar, dar mai e și obligatoriu. Ținem să menționăm 
că în literatura de specialitate astfel de încercări s-au 
întreprins. Astfel, de exemplu, savantul A.S. Alexan-
drov, în special, a menționat că în cadrul procesului 
penal mixt unele principii (principiile unei anumite 
forme) sunt dominante, în timp ce alte principii se află 
într-o stare inactivă8. 

În așa fel, formele legislative pot fi clasificate în 
dependență de tendința evoluției în coraport cu tipul 
ideal inchizitorial sau contradictorial al procesului pe-
nal în următorul mod:

1) precontradictorial;
2) postcontradictorial;
3) preinchizitorial;
4) postinchizitorial22. 
Totodată, limita dintre postinchizitorial și precon-

tradictorial, precum și dintre postcontradictorial și pre-
inchizitorial este într-o anumită măsură condițională, 
ea presupunând coraportul proporțional în cadrul pro-
cesului elementelor inchizitoriale și contradictoriale. 
O atare clasificare ia în calcul nu numai direcția în 
care se dezvoltă legislația, dar și dominația evidentă 
a unor sau altor elemente. Așa, în exemplul anterior 
expus, legislația aplicată pe teritoriul Basarabiei în a 
doua jumătate a sec. XIX (legea procesual-penală a 
Rusiei Țariste din 1864) poate fi atribuită la categoria 
postinchizitorială, iar legislația procesual-penală so-
vietică aplicată în teritoriul actual al Republicii Mol-
dova după anul 1940 este atribuită la forma preinchi-
zitorială.

Se pare a fi inadmisibilă o anumită amestecare, 
diluare a noțiunilor „precontradictorial”, „postcon-
tradictorial”, „preinchizitorial”, „postinchizitorial”, 
deoarece inchiziția și contradictorialitatea sunt ti-
puri-antagoniste, și, respectiv, slăbirea începuturilor, 
bazelor uneia dintre acestea va genera, va însemna, 
în mod automat, slăbirea începuturilor celeilalte. 
Mai mult decât atât, într-adevăr, stabilirea abstractă a 
proporțiilor coraportului dintre începuturile inchizito-
riale și cele contradictoriale este destul de problema-
tică. În același context, nu trebuie să uităm și despre 
faptul că nu întotdeauna ordinea procesuală cu înce-
puturi vădite inchizitoriale și ordinea procesuală cu 
tendințe evidente contradictoriale s-au înlocuit, sub-
stituit reciproc în mod nemijlocit. Istoria procesului 
penal a reținut și anumite cazuri când se substituiau, 
se înlocuiau reciproc anumite varietăți ale unui tip 
ideal. Așa, de exemplu, contradictorialitatea publico-
investigativă actuală din Marea Britanie a apărut din 
cadrul varietății privato-investigative, iar în Franța 
varietatea respectivă s-a separat de la forma inchizi-

torială, având trăsăturile unui proces postinchizitorial. 
În același timp, ambele forme pot fi caracterizate ca fi-
ind precontradictoriale, luând în considerație tendința 
lor spre atingerea unui obiectiv concret sub forma rea-
lizării la maximum a începuturilor contradictoriale în 
cadrul unui proces penal.

Procesul penal al Italiei ca rezultat al reformei din 
1989 a obținut trăsăturile unui model precontradicto-
rial, însă deja începând cu anul 1992, în urma anumi-
tor transformări legislative, acestuia i-au fost atribuite 
trăsături postcontradictoriale datorită faptului întăririi 
începuturilor inchizitoriale12. 

Cu referire la procesul penal actual al Republicii 
Moldova, putem afirma cu certitudine că el este unul 
precontradictorial. Însă termenul „postinchizitorial” 
deocamdată rămâne a fi pentru el ceva mai prefera-
bil, deoarece în cadrul acestuia se întâlnesc situații 
de dominare evidentă a unor rudimente ale procesu-
lui inchizitorial în coraport cu tendința de a le depăși 
în cadrul unei evoluții continue. Aceeași situație este 
specifică și pentru procesul penal al României și al 
Federației Ruse. După cum menționează savantul rus 
R.H. Iakupov, „procesul penal actual al Federației 
Ruse constituie un proces mixt cu o formă preponde-
rent inchizitorială, trecerea de la care la forma mixtă a 
procesului penal cu evidente tendințe contradictoriale 
reprezintă scopul final al reformei judiciare aflate în 
deplină desfășurare”28. 

Această tipologie, în virtutea reflectării dinamis-
mului stării tipurilor morfologice ale procesului penal 
și tendința de orientare spre tipurile ideale poate fi de-
numită ca fiind idealo-dinamică. Importanța ei ține de 
faptul că ea indică asupra tendințelor evoluției unei 
anumite forme concrete a procesului penal (formă a 
procesului penal al unei țări anumite) și, respectiv, 
este în stare să evidențieze direcțiile prioritare de re-
formare pe vectorul respectiv.

Venind cu anumite concluzii asupra celor expuse în 
acest articol, ținem să menționăm că lărgirea începu-
turilor contradictoriale ale procesului penal al Repu-
blicii Moldova va contribui, fără echivoc, la depășirea 
și înlăturarea rudimentelor inchizitoriale din cadrul 
acestuia. Acest lucru înseamnă că sarcina de bază care 
stă în fața legiuitorului pe direcția reformării procesu-
lui penal o constituie întărirea consecutivă, continuă 
și realizarea începuturilor unui model publico-contra-
dictorial ca mijloc principal de edificare a unui proces 
de așa tip.

Concluzii
1. Contradictorialitatea este recunoscută de către 

practica europeană ca fiind un principiu aplicabil de-
opotrivă întregului proces penal. Or, restrângerea sa 
doar la etapa judecării cauzei îi conferă un sens trun-
chiat și duce la neglijarea dreptului la un proces echi-
tabil.

2. În doctrina dreptului procesual-civil, s-au între-
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prins tentative similare de a examina contradictoriali-
tatea nu în calitate de principiu al procesului, ci ca va-
rietate de organizare a mecanismului juridic protector, 
ceea ce, în esenţă, coincide cu categoria de varietate 
(tip) a procesului judiciar.

3. Semnele, criteriile modelului contradictorial 
sunt cercetate destul de suficient şi minuţios în litera-
tura de specialitate. Concluzia privitoare la prezenţa 
egalităţii părţilor şi independenţa judecăţii în calitate 
de componente principale ale contradictorialităţii per-
mite a o determina ca fiind un tip, varietate a proce-
sului în care disputa, litigiul dintre părţile egale sunt 
soluţionate de către o judecată independentă. 

4. Tipul inchizitorial al procesului penal cunoaşte, 
de asemenea, anumite varietăţi: reprimarea (represiu-
nea), procesul inchizitorial şi ordinul judiciar.

5. Formele legislative pot fi clasificate în dependență 
de tendința evoluției în coraport cu tipul ideal inchi-
zitorial sau contradictorial al procesului penal în ur-
mătorul mod: precontradictorial; postcontradictorial; 
preinchizitorial; postinchizitorial.

Recenzent:
Vitalie RuSu, 

doctor în drept, conferențiar universitar, 
(Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălți)
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Taxele vamale au constituit întotdeauna o parte 
importantă a veniturilor oricărei administraţii. 

Acestea se încasau pentru mărfuri, dar şi pentru călători 
– atât la trecerea frontierelor, cât şi la intrarea în oraşe, 
la trecerea peste poduri, pentru folosirea unor căi de co-
municaţie etc. La început, vămile erau concesionate unor 
particulari, dar ulterior sistemul a fost înlocuit cu regia.

Deşi nu există atestări în acest sens, este în afară de 
orice îndoială că statul şi-a apărat prin măsuri punitive 
dreptul său de a percepe taxele vamale împotriva celor 
care le eludau. De asemenea, pentru protejarea unor 
interese economice sau politice, s-au instituit anumite 
prohibiţii, încălcarea lor declanşând aplicarea forţei 
de constrângere. Aşadar, este de presupus că odată cu 
instituirea vămilor şi a regimurilor vamale au apărut şi 
primele incriminări ale încălcării acestor reglementări.

Valoarea vamală nu coincidea cu cea reală, ci repre-
zenta o valoare stabilită uneori prin cutumă, alteori prin 
convenţia ad-hoc intervenită între vameşi şi negustori. 
Taxele vamale se plăteau fie în bani, fie în natură, o 
cotă-parte din mărfurile supuse vămuirii. Plata vămii 
nu constituia o obligaţie generală şi fără excepţii. De la 
impunerile vamale existau derogări prevăzute în mod 
oficial. Dreptul de a organiza şi percepe taxele vamale 
era exercitat direct de către rege, voievod, principe sau 
concesionat în favoarea unor oraşe sau persoane fizice: 
nobili, negustori indigeni ori străini. Concesionarii 
plăteau arenda direct suveranului sau negustorilor care, 
avansând fondurile de care acesta avea nevoie, le putea 
recupera direct de la concesionari.

La 16 decembrie 1859, domnitorul Alexandru loan 
Cuza a promulgat Proiectul pentru administrarea vămilor 

Principatelor Unite Moldova şi Ţara Românească. Do-
cumentul a rămas în acest stadiu (de proiect) din cauza 
mecanismului legislativ greoi din acea perioadă, dar şi 
obstacolelor, în special externe, aflate în calea acestui 
demers deosebit de important pentru fiinţa tânărului 
stat românesc15.

Proiectul a constituit o primă tentativă de moder-
nizare a sistemului vamal şi era inspirat de legislaţia 
europeană. Conţinea 111 articole grupate pe trei părţi:

partea I, organizarea serviciului vamal (art. •	
1-45);

partea a II-a, dispoziţii comune referitoare la ope-•	
raţiunile de import şi export (art. 46-57);

partea a lll-a, instrucţiuni de contabilitate şi mani-•	
pulare (art. 58-111).

De asemenea, cuprindea instrucţiuni speciale privind 
procedura judiciară în caz de nereguli. Deşi a reprezentat 
rodul unei gândiri înaintate şi a avut drept scop dezvol-
tarea relaţiilor economice ale Principatelor Române, 
împrejurările istorice nu au favorizat legiferarea acestui 
proiect.

La 9 iulie 1860, s-a impus emiterea unei legi pentru 
interzicerea arendării vămilor, practicată până atunci, 
veniturile urmând a fi încasate în mod direct de către 
administraţia publică. La 19 iunie 1866, a apărut Legea 
asupra taxelor vamale, a cărei punere în aplicare a fost 
amânată prin alte două legi succesive, ca dovadă a ne-
siguranţei şi timidităţii din acest domeniu.

La 6 februarie 1872, a fost promulgată Legea pentru 
monopolul tutunului care prevedea la art. 26 alin.(2) că 
oriunde s-ar găsi tutun neînregistrat cu marca regiei, foi 
naturale sau în preparare, se va considera de contrabandă, 

ANALIZă  ASuPRA  INFRACŢIuNILOR  VAMALE 
COMISE  PE  TERITORIuL  ROMÂNIEI 

PÂNă  ÎN  ANuL  1989  PRIN  PRISMA  METODEI  
ISTORICE

octavian PASAT, 
doctorand (USM), România (Galați) 

REZuMAT
Numeroase documente istorice au atestat de-a lungul timpului existenţa şi dezvoltarea impunerilor vamale, precum şi 

apariţia unui regim vamal. Astfel, existau taxe care se încasau la frontiere pentru orice fel de marfă, la trecerea mijloacelor 
de transport prin centrele urbane, cu prilejul vânzării lor şi la ieşirea din ţară. Într-o anumită perioadă de timp, taxele vamale 
au constituit aproape sursa principală de venituri în bani şi mărfuri a domniilor, deoarece se aplicau pe toate mărfurile im-
portate, exportate şi în tranzit. Regimul taxelor vamale a fost fixat prin convenţii, tratate sau privilegii comerciale, încheiate 
de domnii ţărilor române cu şefii statelor cu care aveau relaţii comerciale, precum şi cu anumite centre comerciale străine 
sau asociaţii de negustori. Pentru unele categorii de mărfuri, se acorda reducere de vămi, pentru altele se plătea mai mult. 
Până în a doua jumătate a secolului XVI, politica vamală s-a caracterizat prin existenţa unor taxe uniforme.
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ance of a tax regime. Thus, there, existed taxes paid at the border for any goods, at the crossing of the transportation means 
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afară numai de vor fi importate şi se va prezenta biletul 
vamal de import pentru consum; bunurile se vor confisca 
şi călcătorii se supun la o amendă de la 50 la 500 lei. 
Până la apariţia Legii generale a vămilor din 15 iunie 
1874, se pare că infracţiunea de contrabandă este men-
ţionată pentru prima dată în această Lege a monopolului 
tutunului în forma arătată supra.

Prima lege vamală modernă şi sistematizată a 
fost promulgată la 15 iunie 1874 şi a intrat în vigoare la              
1 ianuarie 1875. Elaborarea proiectului a durat aproape 
opt ani, era opera unui colectiv de specialişti care au 
observat cu precizie elementele economico-financiare 
ale epocii, ansamblul normelor de drept public şi pri-
vat, celelalte probleme referitoare la situaţia sistemului 
vamal15.

Este de observat că România şi-a făurit o lege va-
mală, expresie de necontestat a suveranităţii statale, cu 
3 ani înaintea dobândirii independenţei (1877). Legea 
cuprindea 11 titluri şi 265 de articole, tit. VII (art. 166-
174) fiind intitulat „Despre contrabandă”, iar tit. VIII 
(art. 175-213) „Despre modul de a proceda în cazurile 
de infracţiuni”. Abia intrată în vigoare a suferit două 
modificări prin legile din 4 şi 12 aprilie 1875. Alte mo-
dificări s-au operat în 1877, 1880, 1882 (una dintre cele 
mai importante), în 1884, 1886 şi 1889.

În pofida acestor numeroase modificări, esenţa no-
ţiunii de contrabandă a rămas aceeaşi. Textul art.166 
care o definea nu a fost atins din 1874 şi până în 1905. 
Potrivit acestuia, „orice importaţiune sau esportaţiune 
săvârşită sau tentată în contra dispoziţiunilor legii de 
faţă, fie în scopul de a nu se plăti drepturile cuvenite 
fiscului sau de a se eluda o prohibiţiune, fie numai spre 
a se evita îndeplinirea unor formalităţi, va constitui un 
fapt de contrabandă”6. Contrabanda având ca obiect 
mărfuri tarifate sau prohibite, făcută sau tentată în 
cuprinsul unui port sau unui birou vamal, prin locuri 
afectate regalmente la operaţiuni vamale se pedepsea 
cu confiscarea mărfurilor şi cu o amendă egală cu jumă-
tatea valorii acestora, dacă erau tarifate, şi cu valoarea 
întreagă dacă mărfurile erau prohibite. 

Conform alin.(3) art. 168 închisoarea pentru fapta 
de contrabandă era:

de la 5 zile până la 3 luni, dacă fapta era comisă •	
de mai puţin de 3 indivizi;

de la 3 luni până la un an, dacă fapta era comisă •	
de 3 sau mai mulţi indivizi, constituiţi în trupă; 

de la 2 ani până la 5 ani, dacă unul sau mai mulţi •	
făptuitori constituiţi în trupă au avut asupra lor arme 
aparente sau ascunse pe care însă nu le-au întrebuinţat.

Această pedeapsă cu închisoarea se aplica şi agenţilor 
vamali care se dovedeau că au participat cu bună ştiinţă 
ori au favorizat într-un mod oarecare o contrabandă de 
asemenea natură. Funcţionarii care din neglijenţă lăsau 
să se strecoare contrabande din categoria celor de mai 
sus, se pedepseau cu amendă de la 50 la 500 lei. Partici-
panţii la contrabandă (instigatori, favorizatori, tăinuitori) 
erau consideraţi complici, indiferent de forma participă-
rii, suportând aceleaşi pedepse care se pronunţau contra 
făptuitorilor.

Folosirea în vamă a documentelor false prin care se 
păgubea fiscul de o parte din drepturile lui era consi-
derată înşelăciune sau escrocherie pedepsită conform 

Codului penal. Pedeapsa pentru o asemenea faptă nu se 
confunda cu aceea prevăzută pentru fals. Era vorba de 
folosirea facturilor, a scrisorilor de trăsură, a „poliţelor de 
carico” sau a oricăror acte conţinând indicaţii mincinoase 
prin care se reuşea înşelarea bunei-credinţe a agenţilor 
vamali şi crearea unei pagube.

În lumina acestor texte, deşi ele nu precizau expres, 
contrabanda a fost considerată de practicienii şi de teo-
reticienii vremii ca fiind un delict. Potrivit Codului penal 
român de la 1864, în vigoare din 1865, infracţiunile se 
clasificau, în raport de pedepsele ce li se aplicau, în cri-
me, delicte şi contravenţii. Pentru crime erau prevăzute: 
munca silnică (pe viaţă sau pe timp limitat), recluziunea 
(pedeapsă privativă de libertate), detenţiunea şi de-
gradarea civică. Pentru delicte se aplicau: închisoarea 
corecţională (de la 15 zile până la 2 ani), interzicerea 
unor drepturi politice, civile sau de familie şi amenda 
de la 126 lei în sus, iar pentru contravenţii: închisoarea 
poliţienească (de la o zi la 15 zile) şi amenda.

Legea generală a vămilor de la 1874 conţinea în 
cuprinsul său texte de incriminare a două categorii de 
infracţiuni, respectiv, contravenţiile vamale şi delictul 
de contrabandă. După unii autori, ideea de bază a teo-
riei infracţiunilor vamale era posibilitatea controlului. 
Dacă se producea o fraudă cu ocazia prezentării unei 
declaraţii vamale, legiuitorul era mai indulgent faţă de 
infracţiunile descoperite, temeiul constituindu-l prezum-
ţia că în aceste cazuri încălcarea legii era incidentală, 
iar nu obişnuinţă. Depunerea unei declaraţii vamale 
presupunea efectuarea unui control şi prea puţini aveau 
curajul să înfrunte vigilenţa funcţionarilor vamali, deci 
dacă exista o declaraţie, infracţiunea descoperită era 
calificată contravenţie, mai exact – contravenţie de reti-
cenţă. Când vama nu era sesizată cu o declaraţie vamală, 
chiar neîndeplinirea unei simple formalităţi constituia un 
fapt de contrabandă. Prin urmare, elementul calificant 
în materia infracţiunilor vamale era declaraţia vamală. 
Dacă exista o asemenea declaraţie, infracţiunea era mai 
puţin gravă, adică o contravenţie de reticenţă, iar dacă 
nu exista o declaraţie, infracţiunea se considera gravă, 
adică un delict de contrabandă12.

O mare parte a doctrinei de la începutul secolului 
al XX-lea a admis ca element esenţial al delictului de 
contrabandă, clandestinitatea. Elementul clandestinităţii, 
deşi neprevăzut în lege, era, după unii autori, subînţeles. 
Frauda, încălcarea prohibiţiei sau evitarea formalităţilor 
nu se puteau concepe fără clandestinitate. Totuşi ideea s-a 
epuizat, în ciuda susţinătorilor ei, întrucât jurisprudenţa 
a ignorat-o constant. De altfel, o asemenea susţinere 
teoretică apărea lipsită de orice importanţă, ştiut fiind 
că infracţiunile de fraudă se săvârşesc prin excelenţă în 
condiţii oculte. 

În afara delictului de contrabandă, Legea generală 
a vămilor de la 1874 incrimina şi o seamă de contra-
venţii care, în conformitate cu prevederile Codului 
penal de la 1864, constituiau infracţiuni. Deşi nu se 
încadrau în noţiunea juridică „de contrabandă”, vom 
menţiona câteva dintre acestea, mai cu seamă cele 
referitoare la transporturile navale. Astfel, art. 67 dis-
punea pedepsirea cu amendă de la 50 până la 200 lei 
a căpitanului sau patronului vasului, dacă nu depunea 
manifestul încărcăturii în 48 ore de la sosirea în port. 
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Art.68 incrimina contravenţia constând în deosebirile 
dintre mărfurile menţionate în manifest şi cele găsite 
efectiv pe navă. Dacă la bordul navei se găseau mai 
puţine colete decât în cargo manifest, căpitanul sau 
patronul vasului era amendat cu 50 lei pentru fiecare 
colet lipsă. Dacă se găseau mai multe colete decât în 
document, coletele în plus se confiscau. Dacă acestea 
conţineau mărfuri prohibite, se aplica şi o amendă de 
150 lei pentru fiecare colet în plus. Dacă se descopereau 
la bord mărfuri prohibite, înscrise în manifest sub alte 
denumiri, în scopul ascunderii naturii lor, mărfurile 
se confiscau, iar încărcătorul culpabil, căpitanul sau 
patronul vasului se pedepsea cu amendă de la 100 la 
5.000 lei pentru fiecare 100 kg marfa6.

Documentele de bord ale navelor care, conform 
regulamentelor se depuneau la autorităţile însărcinate 
cu poliţia porturilor sau schelelor, nu se restituiau decât 
după ce „manifestul de încărcământ” era prezentat la 
biroul vamal şi vizat. Căpitanii de porturi şi funcţionarii 
de sub ordinele lor care încălcau această interdicţie erau 
amendaţi cu 500 lei).

Nicio marfă nu se putea descărca din vase sau în-
cărca în ele decât cu permisiunea vămii şi în prezenţa 
agenţilor vamali. Descărcarea şi încărcarea era permisă 
numai între răsăritul şi apusul soarelui. Contravenţiile 
la aceste dispoziţii se pedepseau cu confiscarea mărfii 
şi amendă de 100 lei, dacă taxele datorate se ridicau la 
25 lei sau mai mult şi numai cu amendă de 50 lei dacă 
marfa era scutită de taxe.

Potrivit art.176, cei îndrituiţi a constata infracţiunea 
de contrabandă şi, prin urmare, a întocmi procese-ver-
bale erau6:

agenţii vămilor de orice grad şi de orice clasă; •	
ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii trupelor însărcinate •	

cu paza frontierelor;
căpitanii de port şi înlocuitorii lor legali;•	
primarii comunelor urbane şi rurale, subprefectii, •	

poliţiştii şi toţi agenţii poliţiei judiciare în genere;
persoanele autorizate legalmente a lucra în nume-•	

le primarului, subprefectului şi poliţiştilor.
Constatarea trebuia făcută de cel puţin doi dintre 

funcţionarii desemnaţi de lege. Dacă fapta era constatată 
de o persoană incompetentă, aceasta trebuia să semneze 
procesul-verbal alături de cei competenţi, chemaţi să 
dreseze actul. În cazul infracţiunilor comise în afara 
unui birou, mărfurile şi mijloacele de transport trebuiau 
conduse la cea mai apropiată autoritate vamală.

La începutul secolului al XX-lea, nevoia de a se da 
un avânt industriei şi comerţului a impus elaborarea unui 
nou tarif vamal. Emil Costinescu, ministrul finanţelor, 
l-a elaborat în 1904 pe baze ştiinţifice imprimându-i un 
pronunţat caracter protector cu scopul vădit de a apăra in-
dustria naţională. Tot el a fost autorul unui proiect de lege a 
vămilor care trebuia să corespundă cerinţelor timpului.

În privinţa contrabandei, sensul proiectului Costi-
nescu era următorul: toată rigoarea faţă de contrabanda 
la import, toată simpatia (toleranţa) pentru contrabanda 
la export. Explicaţia se găsea în faptul că prin contra-
banda la export se aducea atingere intereselor statului 
către care se făcea exportul şi căruia, în mod firesc, îi 
revenea sarcina să se apere de această fraudă. El nu 
a fost însă prezentat Parlamentului în forma iniţială, 
deoarece Guvernul s-a schimbat, iar noul ministru al 

finanţelor, Take lonescu, i-a adus unele modificări14.
În noua sa formă, proiectul a trecut prin Senat la 9 

martie şi prin Cameră la 1 aprilie 1905, Legea a fost 
publicată în Monitorul Oficial, nr. 72 din 1 iulie 1905 şi 
a intrat în vigoare la 1 septembrie acelaşi an. Era struc-
turată în patru părţi, XXVI capitole şi 280 de articole. 
Capitolul XXI se intitula „Despre contrabandă”, iar cap. 
XXII – „Procedura în materie de contravenţii vamale şi 
de contrabande”.

Împrejurările create de începutul Primului Război 
Mondial au demonstrat că legea vamală nu oferea cadrul 
optim necesar combaterii cu eficienţă a contrabandei 
care lua amploare. Fiind constrânse de blocada instituită 
de aliaţi, puterile centrale au căutat noi surse de materii 
prime în statele rămase iniţial neutre. Printre acestea 
aflându-se şi România, cantităţi imense de mărfuri 
erau exportate, dar mai ales trecute peste frontieră prin 
contrabandă. Profitând de faptul că legea sancţiona cu 
blândeţe contrabanda la export, populaţia limitrofă fron-
tierei de pe linia Carpaţilor s-a dedat aproape în masă 
la această practică ilegală. Se căutau, în special, vite şi 
cereale, câştigurile fiind tentante chiar şi pentru vameşi, 
grăniceri şi jandarmi.

La începutul anului 1916, Emil Costinescu, revenit 
la departamentul finanţelor, a fost nevoit să iniţieze o 
nouă modificare a legii. Cu această ocazie, a constatat că 
incriminarea contrabandei nu era suficient de riguroasă, 
iar sancţiunile prevăzute nu mai speriau pe nimeni. Con-
trabandiştii dovedeau o îndrăzneală nemărginită încât 
faptele lor apăreau ca un comerţ obişnuit „abia tulburat 
de jandarmi şi de grăniceri, atunci când şi aceştia nu erau 
părtaşi la fapte”14. Pentru contrabanda la export, nu era 
prevăzută pedeapsa închisorii, astfel că delincvenţii nu 
puteau fi arestaţi. Pe de altă parte, procedura de consta-
tare şi de urmărire a infracţiunii de contrabandă era atât 
de greoaie, încât rar se întâmpla ca procesele-verbale să 
respecte întru totul prescripţiile legii, fapt ce determina 
anularea lor în instanţă.

Un eveniment major, mai radical decât legea, avea 
să pună capăt contrabandelor la frontiera cu puterile 
centrale, cel puţin în perioada 1916-1917. Este vorba 
de intrarea României în război la 14 august 1916, când 
activitatea tuturor vămilor a fost suspendată. După unirea 
Basarabiei cu România, legea vămilor şi tariful vamal au 
fost extinse în noile teritorii prin Decretul-Lege nr. 1.222 
din 23 mai 1918. Acelaşi lucru s-a făcut şi în privinţa 
Transilvaniei, Banatului şi Bucovinei prin Decretul-Lege 
nr. 3-466 din 12 august 1919.

Majoritatea contravenţiilor din Legea de la 1905 
aveau corespondent în Legea de la 1874. Contravenţia 
prevăzută la art. 67 din Legea de la 1874 se regăsea la 
art. 66 în Legea din 1905, deosebirea fiind aceea că în 
legea ulterioară termenul de depunere a manifestului 
încărcăturii era de 24 de ore, iar amenda de la 100 la 
500 lei. Contravenţia prevăzută la art. 68 în Legea de la 
1874 se regăsea la art. 67 în Legea de la 1905, diferenţele 
identificându-se la cuantumul amenzilor etc.

Legea generală a vămilor din 1 iulie 1905, cu mo-
dificările trecute în revistă, au rămas în vigoare până 
la 28 aprilie 1933, adică aproximativ 28 de ani, fiind 
a doua lege vamală, în ordine cronologică, a statului 
modern român9.

În paralel cu legile vamale, infracţiunea de contra-
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bandă a fost incriminată până la 1949 şi în alte legi cum 
erau: Legea pentru monopolul tutunului, promulgată 
la 6 februarie 1872, Legea pentru organizarea marinei 
comerciale din 21 februarie 1907, modificată prin Legea 
din 21 decembrie 1922 şi Legea pentru administrarea şi 
exploatarea monopolurilor din 1930.

Ca urmare a repetatelor modificări ale Legii din 1905, 
pe la 1924 unii specialişti constatau că aceasta devenise 
„un conglomerat de legi şi decrete-legi, fiecare cu aspect 
distinct”14. Dacă în unele părţi, vechea lege rămăsese cu 
textul iniţial, în cele care priveau administrarea vămilor, 
contravenţiile, contrabandele şi procedurile, textul era 
profund modificat. Era evident că o asemenea situaţie 
nu mai putea continua şi că era necesară o nouă lege. 
Aceasta a fost votată la Senat în şedinţa din 31 martie 
1933 şi la Cameră în şedinţa din 4 aprilie acelaşi an, 
fiind publicată în Monitorul Oficial, nr.87 din 13 aprilie 
1933. Potrivit art. 248 a intrat în vigoare la 15 zile de 
la publicare, adică la 28 aprilie 1933. Legea avea XXV 
capitole şi 251 de articole. Materia era structurată mai 
riguros şi reglementările mai profunde, până la detalii. În 
special, organizarea vămilor, competenţele şi răspunde-
rile funcţionarilor vamali, raporturile lor cu alte categorii 
de funcţionari ai statului, rolul birourilor de vămuire şi 
expediţie etc. erau reglementate în amănunt.

Infracţiunile vamale erau tratate într-un singur capitol 
(cap. XXI), pe două secţiuni referitoare la contravenţii 
şi contrabandă, aşa încât şi din acest punct de vedere 
se poate considera un progres faţă de Legea din 1905. 
Totuşi, el nu reunea decât definiţiile celor două con-
cepte, câteva modalităţi de realizare şi unele prevederi 
de procedură, deşi următorul capitol (cap. XXII) era 
consacrat în întregime acestor chestiuni. Un număr 
important de modalităţi de săvârşire a contrabandei şi 
contravenţiilor vamale era risipit în cuprinsul legii ca şi 
la cele anterioare.

Definiţia contrabandei, rămasă neschimbată, avea 
aceeaşi construcţie de la 1874. Conţinea însă un element 
nou, esenţial pentru clarificarea poziţiei acestei infracţi-
uni în clasificarea stabilită de Codul penal în vigoare la 
acea dată. Era vorba de denumirea expresă a delictului de 
contrabandă, punându-se astfel capăt oricăror interpretări 
contrare în acest sens. Potrivit art. 189 din Legea de la 
1933, „orice import sau export încercat sau săvârşit în 
contra dispoziţiilor legii de faţă, fie în scopul de a nu 
se plăti drepturile cuvenite fiscului sau de a se încălca 
o prohibiţie, fie numai pentru a se înlătura îndeplinirea 
unor formalităţi, constituie delictul de contrabandă” 14.

Substituirile de mărfuri făcute sau încercate în 
cuprinsul vămilor sau în cursul tranzitului, precum şi 
contravenţiile prevăzute în art.186 din lege, săvârşite, 
dar descoperite în termen de doi ani de la lichidarea 
declaraţiei vamale, constituiau, de asemenea, delictul 
de contrabandă. Fiind vorba de considerarea drept 
contrabandă a unor contravenţii descoperite în anumite 
împrejurări, este cazul să relevăm elementele avute în 
vedere de legiuitorul de la 1933 la diferenţierea celor 
două noţiuni. Potrivit art.186, orice deosebire între 
arătările unei declaraţii vamale şi rezultatul reviziei sau 
contrareviziei făcute mărfurilor cuprinse în declaraţie, 
deosebiri din care rezultă prejudicii pentru stat, constituia 
o contravenţie şi se pedepsea cu amendă şi confiscare. În 

Legea de la 1905, găsim o reglementare aproape identică 
la art.89, iar în Legea de la 1874, la art.85. După cum s-a 
arătat, specialiştii vremii au considerat aceste texte ca 
definiţie a contravenţiei vamale având ca unic şi esenţial 
element nepotrivirile dintre menţiunile unei declaraţii şi 
rezultatul verificărilor. Pe de altă parte, aceiaşi specialişti 
considerau că ideea de bază a teoriei infracţiunilor vama-
le (contravenţii şi delicte) era posibilitatea controlului. 
Prin urmare, existând similitudini între textele de la 1874, 
1905 şi 1933, rezultă că elementele avute în vedere de 
legiuitori au fost aceleaşi.

Legea pentru administraţia generală a vămilor din 13 
aprilie 1933 a rămas în vigoare până la 1 ianuarie 1949, 
adică aproximativ 16 ani, fiind a treia lege vamală, în 
ordine cronologică, a statului modern român.

Evenimentele politice de după 23 august 1944 au 
condus treptat la eliminarea economiei de piaţă, a pro-
prietăţii private şi înlocuirea lor cu o economie etatizată, 
având la bază proprietatea de stat. Guvernul condus de 
dr. Petru Groza, instaurat la 6 martie 1945, dominat 
de elemente de stânga, a iniţiat o reformă agrară la 23 
martie acelaşi an şi a organizat alegerile parlamentare 
din 19 noiembrie 1946, în urma cărora blocul forţelor de 
stânga a obţinut majoritatea în forul legislativ. Astfel a 
fost posibilă adoptarea unor măsuri menite a întări con-
trolul statului în economie. Este vorba în mod deosebit 
de Legea pentru etatizarea Băncii Naţionale a României 
din 20 decembrie 1946 şi de naţionalizarea principalelor 
întreprinderi industriale, miniere, bancare, de transport 
şi de asigurări, de la 11 iunie 1948.

În asemenea condiţii, era limpede că vechea lege 
pentru administraţia generală a vămilor din 1933 tre-
buia înlocuită. La 29 decembrie 1948, Marea Adunare 
Naţională a votat Legea nr. 9 asupra vămilor care s-a 
publicat în Monitorul Oficial, nr. 1 din 1 ianuarie 1949, 
data când a şi intrat în vigoare.

Noul act normativ era structurat pe XIII capitole şi 81 
de articole. Cap. XII, intitulat „Infracţiuni vamale”, cuprin-
dea două secţiuni, una referitoare la contravenţii, cealaltă 
la contrabandă. Dacă în privinţa contravenţiilor, definiţia 
cuprinsă în art.72 din Legea nr. 9/1949 era identică celei 
din art.186 al Legii din 1933, în ce priveşte contrabanda 
erau de observat câteva deosebiri. Potrivit art. 75, „orice 
import sau export încercat sau săvârşit fără depunerea unei 
declaraţii vamale, în contra dispoziţiilor legii de faţă, fie în 
scopul de a nu se plăti drepturile statului sau de a se încălca 
o prohibiţie, fie numai pentru a se înlătura îndeplinirea 
unor formalităţi, constituie o contrabandă”.

În primul rând, s-a introdus condiţia nedepunerii 
unei declaraţii vamale, ceea ce însemna că efectuarea 
unui import sau export fraudulos în scopurile arătate de 
lege, efectuat după depunerea unei declaraţii vamale, nu 
putea fi considerat delict de contrabandă, ci contravenţie 
vamală.

În al doilea rând, legea nu mai considera contrabanda 
un delict, nici expresis verbis în definiţie şi nici altcumva 
în cuprinsul legii. Dacă în Legea de la 1905 se vorbea de 
„închisoare corecţională pentru delicte de contrabandă”, 
iar Legea de la 1933 folosea termenul de „delict” în 
chiar definiţia contrabandei, Legea de la 1949 a renunţat 
la această noţiune. Mai mult, nu se prevedea pedeapsa 
închisorii şi, prin urmare, existau toate motivele pentru 
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a scoate contrabanda din categoria delictelor. Numai 
că, neputând fi nicicum calificată drept crimă, iar legea 
diferenţiind-o, cel puţin, formal de contravenţii, nu 
rămânea decât varianta delictului. Aşadar, contrabanda 
incriminată de Legea nr. 9/1949 era un delict sancţionat 
doar cu amendă, cu alte cuvinte un delict sui generis.

În al treilea rând, legea vamală nu mai prevedea o 
procedură specială, proprie domeniului vamal în ceea 
ce priveşte constatarea şi sancţionarea contrabandei. Ea 
se limita să facă trimiteri la Codul de procedură fiscală 
care reprezenta dreptul comun în materie, iar atunci când 
se considera necesar, era sesizat Parchetul în vederea 
„deschiderii acţiunii penale” după normele Codului de 
procedură penală. Se poate spune că Legea nr.9/1949 
conţinea prevederi de incriminare a infracţiunilor vamale 
relaxate, în comparaţie cu cele anterioare. Motivele unei 
asemenea stări de lucruri erau multiple, mai evidente 
fiind: starea economiei după cel de-al doilea război mon-
dial, izolarea României faţă de ţările Europei Occidentale, 
includerea ei în sfera de influenţă a URSS şi, nu în ultimul 
rând, naţionalizarea activităţilor comerciale. În asemenea 
condiţii, se pare că fenomene de genul contrabandei nu 
constituiau priorităţi şi erau tratate ca atare. Pe de altă 
parte, îngustarea treptată a comerţului particular până la 
transformarea lui completă în comerţ de stat sau coope-
ratist nu mai oferea posibilităţi sigure pentru valorificarea 
mărfurilor introduse prin contrabandă.

Formele sau modalităţile de săvârşire a infracţiunii 
de contrabandă, aşa cum erau incriminate de Legea nr. 
9/1949, nu difereau substanţial de cele cuprinse în Legea 
din 1933 şi chiar în aceea din 1905. În principal, ele erau 
următoarele14:

substituirile de mărfuri făcute sau încercate în cu-•	
prinsul birourilor vamale sau în cursul tranzitului;

contravenţiile prevăzute la art.72 descoperite •	
după lichidarea declaraţiei vamale, dacă acestea erau 
comise prin folosirea de acte false sau alte manopere 
frauduloase (contravenţiile prevăzute la art. 72 constau 
în orice diferenţă dintre arătările unei declaraţii vama-
le şi rezultatele verificării sau contrareviziei mărfurilor 
prin care se aduceau prejudicii statului);

nedeclararea în manifestul mărfii a preparatelor •	
stupefiante, declararea lor sub o denumire falsă, pre-
cum şi plusul de greutate constatată faţă de greutatea 
manifestată, caz în care se aplicau şi dispoziţiile legii 
speciale pentru combaterea abuzului de stupefiante; 
nedeclararea acestor produse ori declararea lor sub o 
denumire falsă era considerată contrabandă şi în cazul 
proviziilor de bord;

neînscrierea mărfurilor în manifest, ori înscrierea •	
lor sub o denumire falsă urmată de neplata taxelor va-
male;

încărcarea, descărcarea sau transbordarea mărfu-•	
rilor fără permis vamal;

acostarea vaselor încărcate cu mărfuri în alte lo-•	
curi decât cele fixate pentru operaţiunile vamale consti-
tuia tentativă de contrabandă;

cabotajul cu mărfuri străine neindigenizate;•	
introducerea mărfurilor străine în ţară pe alte căi •	

decât pe „drumurile vamale”, autorizate de direcţia vă-
milor;

descărcarea mărfurilor străine din vagoane, fără •	

autorizaţia biroului vamal, ori descărcarea lor în alte 
locuri decât cele destinate operaţiunilor vamale;

sustragerile sau substituirile de mărfuri antrepo-•	
zitate.

A fost adoptat Decretul nr.280 din 21 iunie 1958 
care, printr-un articol unic, introducea un nou articol în 
legea asupra vămilor, respectiv art.791, adică la sfârşitul 
secţiunii 2 intitulată „Contrabanda” a cap. XII –„Infrac-
ţiuni vamale”. Conform acestui nou articol, constituiau 
contrabandă calificată următoarele fapte:

trecerea peste graniţă a mărfurilor, valorilor sau a) 
oricăror obiecte, prin alte locuri decât cele stabilite pen-
tru controlul vamal;

contrabanda prin dosirea mărfurilor sau oricăror b) 
obiecte în ascunzători amenajate în mijloace de trans-
port;

contrabanda însoţită de folosirea documentelor c) 
vamale falsificate sau înlesnită de folosirea unor docu-
mente vamale privind alte mărfuri, valori sau obiecte;

participarea într-o organizaţie care se ocupă de d) 
contrabandă;

contrabanda săvârşită de persoane înarmate sau e) 
constituite în bandă;

contrabanda săvârşită de funcţionarul care are f) 
atribuţia de a face controlul vamal sau alte atribuţii care 
îi înlesnesc posibilitatea de a face contrabandă;

contrabanda cu materii explozive, arme, muniţii, g) 
stupefiante, utilaj aeronautic sau orice alte obiecte pen-
tru introducerea sau scoaterea cărora este necesară o 
autorizaţie specială;

contrabanda repetată în intervalul de doi ani de la h) 
data săvârşirii contrabandei anterioare.

Contrabanda calificată în modalităţile enumerate se 
pedepsea potrivit Codului penal. În acest sens, a fost 
introdus în cod art.268 prin Decretul nr.281 din 21 iunie 
1958 cu următorul conţinut: „Sustragerea de la operaţiile 
de vămuire de bunuri introduse în ţară sau scoase din 
ţară, care constituie potrivit dispoziţiilor legale specia-
le, contrabandă calificată, se pedepseşte cu închisoare 
corecţională de la 3 la 10 ani şi confiscarea parţială a 
averii. Tentativa se pedepseşte”. Prin această completare 
la definiţia contrabandei calificate, s-a clarificat faptul 
că infracţiunea în discuţie era un delict, deoarece se 
sancţiona cu închisoare corecţională.

Primul Cod vamal al României a fost adoptat de 
parlamentul vremii în şedinţa din 22 decembrie 1978, 
figurând în ordinea actelor normative ca Legea nr.30 din 
22 decembrie 1978, a fost publicat în Buletinul Oficial, 
nr.115 din 28 decembrie 1978, a intrat în vigoare la 90 
zile de la publicare, conţinea 10 capitole şi 75 de arti-
cole. Capitolul IX se intitula „Răspunderi şi sancţiuni” 
şi cuprindea textele de incriminare a infracţiunii de 
contrabandă14.

Potrivit art.72, următoarele fapte săvârşite în scopul 
sustragerii bunurilor de la regimul vamal constituiau in-
fracţiunea de contrabandă şi se sancţionau cu închisoare 
de la 2 la 7 ani şi confiscarea parţială a averii:

trecerea peste frontieră a bunurilor prin alte locuri a. 
decât cele stabilite pentru controlul vamal sau prin fo-
losirea de documente vamale false ori a unor documen-
te vamale privind alte bunuri, dacă valoarea bunurilor 
depăşea 3.000 lei;
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trecerea peste frontieră, fără autorizaţie, a arme-b. 
lor, muniţiilor, materiilor explozive sau radioactive, 
produselor şi substanţelor stupefiante şi psihotrope, 
precum şi a produselor şi substanţelor toxice;

sustragerea de la operaţiunile de vămuire a bunu-c. 
rilor, săvârşite de una sau mai multe persoane înarmate 
ori constituite în bandă.

Tentativa se pedepsea. Când bunurile care au făcut 
obiectul infracţiunii de contrabandă nu se găseau, per-
soana în cauză datora taxele vamale aferente.

Practica judiciară şi literatura de specialitate, din 
perioada cât a fost în vigoare primul Cod vamal al Ro-
mâniei, au observat că legea se referea în exclusivitate la 
„bunuri”, ceea ce presupunea că, în ipoteza trecerii prin 
alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal al 
persoanelor se săvârşea, în concurs ideal sau formal cu 
infracţiunea de contrabandă şi aceea de trecere fraudu-
loasă a frontierei. Această infracţiune, incriminată iniţial 
prin art. 245 C. pen. a fost dezincriminată prin Decretul-
Lege nr. 12 din 10 ianuarie 1990. Potrivit art. 3 din acest 
act normativ, intrarea sau ieşirea din ţară prin trecerea 
frauduloasă a frontierei constituia contravenţie sancţio-
nată cu amendă. Într-o asemenea situaţie este de înţeles 
faptul că infractorii şi-au intensificat acţiunile ştiind că 
în cazul surprinderii în timpul consumării unui act de 
contrabandă, nu aveau decât să abandoneze bunurile şi 
să achite pe loc o amendă modică pentru trecerea ilegală 
a frontierei. Pentru a se pune capăt acelor stări de lucruri, 
prin Legea nr.56 din 4 iunie 1992 privind frontiera de 
stat a României (în prezent abrogată) s-a reincriminat 
infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei (art. 65 
din lege).

Diversitatea opiniilor în doctrina penală şi a soluţiilor 
adoptate în practică au determinat, cum era şi firesc, 
formularea a numeroase propuneri de lege ferenda. 
Erau şi acestea un semn că timpul Codului de la 1978 
trecuse. Elaborarea altuia se impunea ca o necesitate, dar 
şi ca o responsabilitate importantă. I se putea face faţă, 
fără îndoială, fructificându-se tocmai bogăţia practicii 
judiciare şi a literaturii de specialitate.

În condiţiile diversificării fluxurilor internaţionale de 
materii prime, produse, servicii economice, ale necesită-
ţii racordării economiei naţionale la fluxurile economice 
mondiale, taxele vamale nu constituiau o formă ideala de 
impunere. Utilizarea acestora în scopul asigurării unei 
protecţii temporare a producţiei industriale în recesiune 
constituia o necesitate, întrucât costurile de restructurare 
rapidă a economiei erau dificil de finanţat. În orice eco-
nomie, taxele vamale au un rol complex, constituind, în 
primul rând, un instrument prin care se asigură protecţia 
producţiei şi a producătorilor naţionali, lărgirea coope-
rării economice şi, în al doilea rând, o sursă de venituri 
pentru bugetul de stat13. 

În anul 1973, România a adoptat, un tarif vamal, 
consecinţă a faptului că a devenit membră a Acordului 
General pentru Tarife şi Comerţ (GATT). Tariful vamal 
al României a suferit modificări succesive ca urmare a 
intrării în vigoare a acordurilor internaţionale în materie, 
la care statul român este parte. În această categorie se 
înscriu Acordul de asociere a României la Comunităţile 
Europene, Acordul dintre România şi statele Asociaţiei 
Europene a Liberului Schimb privind comerţul cu produ-

se agricole de bază, Acordul privind aderarea României 
la Acordul central-european de comerţ liber (CEFTA), 
precum şi Actul final al Rundei Uruguay, încheiat la 
Marakesh, în 1994. Aceste documente internaţionale ur-
măresc liberalizarea schimburilor comerciale şi cuprind 
facilităţi vamale pe care părţile şi le acordă reciproc, a 
căror aplicare este eşalonată pe mai mulţi ani. Obiectul 
operaţiunilor de vămuire îl constituie mărfurile sosite 
în vama de destinaţie sau la locul stabilit de autoritatea 
vamală. Reglementarea în vigoare prevedea procedura 
de stabilire a regimului vamal, care constituie totali-
tatea normelor care se aplică în cadrul operatiunii de 
vămuire, în funcţie de scopul operaţiunii comerciale şi 
de destinaţia mărfii. 

Concluzii
În orice economie, taxele vamale au avut şi au un 

rol complex, constituind, în primul rând, un instrument 
prin care se asigura protecţia producţiei şi a producă-
torilor naţionali, lărgirea cooperării economice şi, în al 
doilea rând, o sursă de venituri pentru bugetul de stat. 
Taxele vamale aduc un aport foarte redus, situându-se, 
de regulă, pe ultimul loc în cadrul impozitelor indirecte 
din punctul de vedere al aporturilor. Ele au constituit 
întotdeauna un important instrument de protecţie a eco-
nomiilor naţionale şi continuă să deţină un rol însemnat 
în domeniul concurenţei internaţionale pe pieţele de 
mărfuri, astfel încât încadrarea la importul unui produs 
dintr-o anumită grupă de taxe vamale este de natură să 
hotărască adesea realizarea sau nerealizarea tranzacţiei 
comerciale sau să constituie un element important al 
contabilităţii acesteia.

Recenzent: 
Sava MAIMESCu, 
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justiţia, ca valoare socială deosebit de importan-
tă, de a cărei înfăptuire depinde însăşi ordinea de 

drept într-un stat democratic, reprezintă o formă funda-
mentală de realizare a puterii de stat, astfel încât orice 
faptă îndreptată împotriva acestei valori este şi trebuie 
să fie apărată, inclusiv prin mijloacele dreptului penal1.

În conformitate cu art.25 din Constituţia Republicii 
Moldova, libertatea individuală şi siguranţa persoanei 
sunt inviolabile. Percheziţionarea, reţinerea sau aresta-
rea unei persoane sunt permise numai în cazurile şi cu 
procedura prevăzută de lege. Reţinerea nu poate depăşi 
termenul de 72 ore. Dreptul constituţional al persoa-
nei la libertatea individuală şi siguranţă presupune că 
aceasta nu poate fi privată de libertate samovolnic şi ne-
întemeiat la dorinţa reprezentanţilor organelor de drept. 
Reţinerea şi arestarea preventivă afectează întotdeauna 
dreptul la libertatea individuală, din care considerent 
aceste măsuri de constrângere urmează a fi aplicate în 
strictă concordanţă cu prevederile legii.

Privarea unei persoane de libertate în alte cazuri sau 
condiţii, decât cele prevăzute de lege, aduce atingere 
desfăşurării normale a activităţii de înfăptuire a justi-
ţiei, ceea ce face ca această faptă să prezinte, în mod 
vădit, pericol pentru societate2.

Incriminarea faptei de reţinere ilegală şi arest ilegal 

„constituie apărarea prin mijloace de drept penal a uno-
ra dintre principiile care guvernează procesul penal: 
legalitatea procesului penal, aflarea adevărului, garan-
tarea libertăţii persoanei, respectarea demnităţii umane, 
prezumţia de nevinovăţie, dar şi a unor prevederi din 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adopta-
tă la 10 decembrie 1948 şi din Convenţia Europeană 
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 
şi intrată în vigoare la 3 septembrie 19533.

Legea procesual-penală prevede în ce condiţii şi ca-
zuri se pot lua faţă de anumite persoane măsuri priva-
tive de libertate pentru buna desfăşurare a procesului 
penal. Luarea acestor măsuri în alte condiţii şi cazuri 
decât cele enumerate limitativ de lege aduce atingere 
desfăşurării normale a procesului penal. De asemenea, 
legea reglementează regimul de executare a pedepsei 
privative de libertate şi al măsurilor de siguranţă şi edu-
cative care implică o privare de libertate. Nerespecta-
rea acestor dispoziţii imperative aduce, de asemenea, 
atingere activităţii de înfăptuire a justiţiei, prin crearea 
unor condiţii defavorabile pentru realizarea scopului 
sancţiunilor privative de libertate4.

Periculozitatea avansată a reţinerii ilegale sau a 
arestului ilegal constă în faptul că aceste măsuri de 

REFLECŢII  ASuPRA  OBIECTuLuI  ŞI  LATuRII  
OBIECTIVE  A  INFRACŢIuNII  DE  REŢINERE  ILEGALă

 Mihail SorBALA, 
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vinovat și condamnat, nu este contrar principiului constituţional asupra libertăţii individuale. Justiţia nu poate sta cu mâi-
nile încrucişate în faţa sfidării pe care i-o aruncă bănuitul, sau prin încercările sale de a compromite aflarea adevărului şi 
incidenţa legilor penale, sau în faţa periculozităţii continue şi iminente pe care o prezintă bănuitul, învinuitul prin persona-
litatea sa, sau prin ameninţările sau noile sale infracţiuni, ci justiţia trebuie să ia, prompt şi energic, măsurile de a preveni 
sau înlătura aceste neajunsuri şi a asigura desfăşurarea netulburată, neinfluenţată şi în ritmul cuvenit a procesului penal. Ori, 
pentru a da justiţiei posibilitatea de a fi în rolul ei, faţă de astfel de situaţii, este posibil să nu fie altă alegere decât recurgerea 
la măsura radicală a reţinerii ca măsură de constrângere procesual-penală. Numai aşa poate justiţia avea bănuitul, învinuitul 
la dispoziţia sa, îi poate dejuca planurile de a se sustrage răspunderii penale, de a nu influenţa, falsifica sau distruge probele, 
de a nu comite noi infracţiuni şi de a nu teroriza societatea cu prezenţa sa periculoasă.

Cuvinte-cheie: justiție, reţinere, persoana reţinută, reţinere ilegală, fapta incriminată, măsură procesuală, persoană bănui-
tă, obiectul infracţiunii, latura obiectivă, legalitatea procesului penal, legea procesual-penală, codul penal, răspundere penală.

SuMMARY
The detention of the person suspected of committing a crime in a criminal proceeding, is a measure accepted by all statutes 

of criminal proceedings. To deprive someone of freedom, as a result of suspicion grounds before being judged, found guilty 
and convicted, is not against the constitutional principle of individual freedom. Justice cannot stay without acting against defi-
ance thrown by the suspected of committing a crime, or by its tries to compromise the finding of the truth and the incidence of 
the criminal laws or against the unceasing and imminent danger presented by the suspected of committing a crime , accused 
by its personality, or by its threats or its new crimes, but justice should take, promptly and energetically, measures to prevent 
or to remove these shortcomings and to ensure an undisturbed, in a suitable rhythm and unaffected criminal proceeding. Or, 
for giving the justice the possibility to be in its role, in such situations, is possible not to have another choice than using the 
radical measure like detention as a criminal procedural coercive measure. Just in such a way justice can make the suspected of 
committing a crime, accused available, can baffle its plans of absconding from criminal responsibility, influencing, faking or 
destroying evidences, committing new crimes and terrorizing the society with its dangerous presence.

Keywords: justice, detention, detained person, illegal detention, incriminated deed, procedural measure, suspected 
person, object of the offense, objective side, legality of the criminal proceeding, criminal procedural law, criminal code, 
criminal liability.



71

Nr. 3, 2014 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

constrângere limitează unul dintre cele mai importante 
drepturi garantate de Constituţie – dreptul fiecărei per-
soane la libertate. Din acest considerent, putem menţi-
ona că obiectul general (principal) al acestei infracţiuni 
îl constituie interesele justiţiei, înfăptuirea justiţiei, iar 
dacă e să fim mai precişi – „relaţiile sociale, care exclud 
aplicarea reţinerii ilegale, a arestului ilegal în calitatea 
lor de măsuri de constrângere procesual-penală în lip-
sa temeiurilor prevăzute de legea procesual-penală în 
acest sens, sau, respectiv, cu încălcarea ordinii stabilite 
de lege în această privinţă”.5 Înfăptuirea justiţiei, ca va-
loare socială... trebuie înţeleasă în accepţiunea cea mai 
largă a acestei noţiuni. Acest înţeles larg, în raport cu 
ocrotirea penală, cuprinde complexul de funcţiuni prin 
care se înfăptuieşte justiţia, adică diversele activităţi 
funcţionale caracteristice operei de realizare a justiţiei. 
Această accepţiune largă se răsfrânge şi asupra înţele-
sului termenului de „organ care înfăptuieşte justiţia”6.

În calitate de obiect suplimentar al componenţei 
vizate de infracţiune, figurează libertatea şi siguran-
ţa persoanei, care după valoarea sa este nu mai puţin 
importantă decât interesele justiţiei. De facto, această 
componenţă de infracţiune ar putea fi plasată în cap. 
V al părţii speciale a Codului penal al Republicii Mol-
dova „Infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă 
şi altor drepturi constituţionale ale cetăţenilor”, însă la 
determinarea locului componenţei de infracţiune, în ca-
drul sistemului normelor de drept penal, urmează a fi 
luat în calcul „nu numai importanţa corelativă a obiec-
telor atentatului infracţional, dar şi faptul că încălcarea 
intereselor are loc într-un domeniu specific al activită-
ţii organelor de justiţie”7. Conform savanţilor români 
Gheorghe Diaconescu şi Constantin Duvac, „obiectul 
juridic special al infracţiunii de arestare ilegală8 îl for-
mează relaţiile sociale a căror formare şi dezvoltare 
depind de apărarea activităţii de înfăptuire a justiţiei 
penale contra abuzurilor săvârşite de către organele 
judiciare. Infracţiunea de arestare nelegală are şi un 
obiect secundar, adiacent, reprezentat de relaţiile socia-
le ocrotite prin apărarea persoanei fizice”9.

În opinia savanţilor autohtoni Sergiu Brînză şi Vitalie 
Stati, „obiectul juridic special al infracţiunii specificate 
la alin.(1) art. 308 Cod penal al Republicii Moldova are 
un caracter multiplu: obiectul juridic principal îl consti-
tuie relaţiile sociale cu privire la înfăptuirea justiţiei, sub 
aspectul aplicării în condiţii legale a măsurii de reţinere 
a persoanei; obiectul juridic secundar îl formează re-
laţiile sociale cu privire la libertatea fizică a persoanei. 
De asemenea, în plan secundar, poate fi adusă atingere 
relaţiilor sociale cu privire la libertatea psihică (morală), 
integritatea corporală sau sănătatea persoanei”10.

În ceea ce ne priveşte, ţinem să menţionăm în con-
tinuare că dispoziţia art. 308 CP RM conţine, de fapt, 
două componenţe de infracţiune:

1) reţinerea ilegală cu bună-ştiinţă de către persoana 
care efectuează urmărirea penală;

2) arestarea cu bună-ştiinţă ilegală de către judecă-
tor.

Între acestea există atât anumite asemănări (în latura 
ce ţine de privarea ilegală de libertate a persoanei), pre-
cum şi unele deosebiri, în special, la aspectul privind 
latura obiectivă şi subiectul acestor fapte.

Întru caracterizarea laturii obiective a reţinerii ilega-
le (art.308, alin.(1) CP RM) urmează să facem trimitere 
la noţiunea de „reţinere”, care o conţine art. 165 alin.
(1) Cod de procedură penală al Republicii Moldova: 
„Constituie reţinere privarea persoanei de libertate, pe 
o perioadă scurtă de timp, dar nu mai mult de 72 de ore, 
în locurile şi în condiţiile stabilite prin lege”.

În acest context, discutabilă este întrebarea care va-
rietate a reţinerii se are în vedere în cadrul art.308, alin.
(1) CP RM. Unii specialişti doctrinari din domeniul 
dreptului penal consideră că reţinerea ilegală urmează 
a fi calificată ca nimerind sub incidenţa legii penale atât 
atunci când aceasta are un caracter procesual-penal, 
cât şi când are un specific contravenţional11. Alţi sa-
vanţi presupun că, dimpotrivă, în cazul dat, ar fi vorba 
doar despre reţinerea procesual-penală12. Savanţii ruşi 
N.I. Golubov, A.A. Gulîi şi V.N. Kujikov au aceeaşi 
părere, susţinând opinia că „nu constituie latura obiec-
tivă a componenţei de infracţiune de reţinere ilegală 
oarecare alte varietăţi ale reţinerii, cu excepţia celei 
procesuale, cum ar fi reţinerea contravenţională, cea 
în vederea stabilirii identităţii persoanei sau în scopul 
asigurării executării unei sentinţe de condamnare”13.

În ceea ce ne priveşte, considerăm că este corectă 
ultima opinie, deoarece art.308 CP RM stabileşte răs-
punderea penală nu numai pentru reţinerea ilegală, dar 
şi pentru arestarea ilegală, adică pentru diferite varietăţi 
ale privării ilegale de libertate a persoanelor bănuite sau 
învinuite în comiterea infracţiunilor, dar nu a faptelor 
contravenţionale.

Urmează, totodată, a fi luat în calcul şi momentul 
că, după cum ne demonstrează practica de toate zile-
le, colaboratorii organelor de poliţie adeseori, reţinând 
persoanele bănuite în comiterea infracţiunilor, pot per-
fecta reţinerea prin întocmirea documentelor fictive, ca 
de exemplu, privind săvârşirea actului de huliganism 
nu prea grav, prevăzut de art. 354 Cod contravenţio-
nal al Republicii Moldova. În astfel de cazuri, criteriul 
determinativ al delimitării reţinerii contravenţionale de 
cea procesual-penală îl constituie conţinutul actului de 
audiere (al discuţiei): dacă tema discuţiei ţine de bă-
nuirea în comiterea unei infracţiuni, apoi reţinerea ur-
mează a fi recunoscută ca fiind una de drept procesu-
al-penal, chiar şi dacă a fost perfectată iniţial ca fiind 
una contravenţională (ca de exemplu, pentru săvârşirea 
huliganismului nu prea grav).

Nu putem considera ca fiind drept reţinere proce-
sual-penală reţinerea (prinderea) persoanei în timpul 
comiterii sau după săvârşirea infracţiunii, când scopul 
acestei reţineri ţine de aducerea celui reţinut către or-
ganele de drept. În aceste cazuri momentul reţinerii ur-
mează a fi considerat timpul de când cel reţinut a fost 
transmis către organul de urmărire penală. Dacă însă 
reţinerea se realizează în baza unei ordonanţe anterior 
pronunţate, emise a organului de urmărire penală, apoi 
momentul reţinerii urmează a fi considerat cel al reţi-
nerii de facto.

Noţiunea de „persoană bănuită în comiterea infrac-
ţiunii” o conţine art. 63 alin.(1) CP RM, unde se spune 
că: „Bănuitul este persoana fizică faţă de care există 
anumite probe că a săvârşit o infracţiune până la pu-
nerea sub învinuire. Persoana poate fi recunoscută în 
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calitate de bănuit prin unul din următoarele acte proce-
durale, după caz:

1) procesul-verbal de reţinere;
2) ordonanţa sau încheierea de aplicare a unei mă-

suri preventive neprivative de libertate;
3) ordonanţa de recunoaştere a persoanei în calitate 

de bănuit”.
În situaţia dată, cel de-al doilea şi cel de-al treilea te-

mei de recunoaştere a persoanei în calitate de bănuit nu 
se atribuie la sfera de acţiune a art.308 CP RM, deoa-
rece atât darea unei ordonanţe sau încheieri de aplicare 
a unei măsuri preventive neprivative de libertate, cât 
şi recunoaşterea persoanei în calitate de bănuit în baza 
unei ordonanţe date, în acest sens, nu privează persoa-
na de libertate. Respectiv, în art.308 CP RM, este vorba 
doar despre acele persoane care au fost supuse reţinerii 
de facto (în baza unui proces-verbal de reţinere) sau 
faţă de care a fost aplicată măsura preventivă sub formă 
de arest.

Temeiurile, ordinea şi termenele de reţinere sunt re-
glementate în art.166 şi 167 CPP RM. Art. 166 alin.(1) 
CPP RM stipulează că: „Organul de urmărire penală 
are dreptul să reţină persoana, dacă există o bănuială re-
zonabilă privind săvârşirea unei infracţiuni pentru care 
legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai 
mare de un an, numai în cazurile:

1) dacă aceasta a fost prinsă în flagrant delict;
2) dacă martorul ocular, inclusiv victima, indică di-

rect că anume această persoană a săvârşit infracţiunea;
3) dacă pe corpul sau pe hainele persoanei, la domi-

ciliul ei ori în unitatea ei de transport sunt descoperite 
urme evidente ale infracţiunii;

4) dacă la locul săvârşirii infracţiunii sunt descope-
rite urmele lăsate de către această persoană”.

Alin.(2) art.166 CPP RM completează lista temeiu-
rilor de reţinere prin reglementarea momentului că: „În 
alte circumstanţe care servesc temei pentru o bănuială 
rezonabilă că o persoană a săvârşit infracţiunea, aceasta 
poate fi reţinută numai dacă a încercat să se ascundă ori 
nu i s-a putut constata identitatea”.

Reţinerea persoanei în condiţiile sus-enunţate nu 
poate depăşi 72 de ore din momentul privării de liber-
tate14.

De asemenea, în baza unor temeiuri suplimentare 
prevăzute aparte de legea procesual-penală (art.165 
alin.(2) CPP RM), mai pot fi supuse reţinerii şi urmă-
toarele categorii pe persoane:

1) învinuitul, inculpatul care încalcă condiţiile 
măsurilor preventive neprivative de libertate, luate în 
privinţa lui, precum şi ordonanţa de protecţie în cazul 
violenţei în familie, dacă infracţiunea se pedepseşte cu 
închisoare;

2) condamnaţii în privinţa cărora au fost adoptate 
hotărâri de anulare a condamnării cu suspendarea con-
diţionată a executării pedepsei sau de anulare a liberării 
condiţionate de pedeapsă înainte de termen.

În conformitate cu art.167 CPP RM „Despre fiecare 
caz de reţinere a unei persoane bănuite de săvârşirea 
unei infracţiuni, organul de urmărire penală, în termen 
de până la 3 ore de la momentul privării ei de libertate, 
întocmeşte un proces-verbal de reţinere, în care se in-
dică temeiurile, motivele, locul, anul, luna, ziua şi ora 

reţinerii, fapta săvârşită de persoana respectivă, rezulta-
tele percheziţiei corporale a persoanei reţinute, precum 
şi data şi ora întocmirii procesului-verbal... Procesul-
verbal de reţinere se semnează de către persoana care 
l-a întocmit şi de persoana reţinută. În termen de până 
la 3 ore de la reţinere, persoana care a întocmit proce-
sul-verbal prezintă procurorului o comunicare în scris 
referitoare la reţinere.

Persoana reţinută în condiţiile art.166 CPP RM, 
până la expirarea termenului de 72 ore (în cazul mino-
rilor – a termenului de 24 ore) trebuie să fie adusă cât 
mai curând posibil din momentul reţinerii în faţa jude-
cătorului de instrucţie pentru a fi examinată chestiunea 
arestării sau, după caz, a eliberării acesteia. Procurorul, 
în termenele prevăzute de art.166 CPP RM va emite 
o ordonanţă de eliberare a persoanei reţinute fie, după 
caz, va înainta demersul privind aplicarea măsurii pre-
ventive sub formă de arest judecătorului de instrucţie.

Persoana reţinută urmează a fi eliberată în cazurile 
în care:

1) nu s-au confirmat motivele verosimile de a bănui 
că persoana reţinută a săvârşit infracţiunea;

2) lipsesc temeiuri de a priva în continuare persoana 
de libertate;

3) organul de urmărire penală a constatat la reţine-
rea persoanei o încălcare esenţială a legii;

4) a expirat termenul reţinerii;
5) instanţa nu a autorizat arestarea preventivă a per-

soanei.
Persoana eliberată după reţinere nu mai poate fi re-

ţinută din nou pentru aceleaşi temeiuri.
În contextul celor expuse supra, putem menţiona că 

reţinerea este considerată ilegală, în primul rând, atunci 
când sunt în lipsă temeiurile faptice ale acesteia, când 
nu există probe destule în privinţa momentului că ar 
fi prezente circumstanţele invocate în art.166 alin.(1) 
CPP RM (că persoana a fost prinsă în flagrant, că asu-
pra ei indică martorii oculari etc.).

O a doua varietate a reţinerii ilegale o constituie în-
călcarea formei procesuale a acesteia, adică, în special, 
a ordinii şi a termenului de reţinere. În legătură cu acest 
fapt, în literatura de specialitate sunt întâlnite diferite 
opinii. Unii autori consideră că orice încălcări ale or-
dinii reţinerii, prevăzute de lege, constituie semnele re-
spectivei componenţe de infracţiune15.

Conform opiniei altora, încălcarea cerinţelor forma-
le ale legii de procedură penală în procesul realizării 
actului de reţinere, dacă au existat temeiuri legale pen-
tru aplicarea acestei măsuri de constrângere procesual-
penală, nu formează componenţa de infracţiune a unei 
fapte care atentează la interesele justiţiei şi urmează a fi 
recunoscută ca fiind o abatere disciplinară16. 

După o altă părere, în situaţia prezenţei temeiurilor 
legale pentru reţinere, doar o încălcare gravă şi substan-
ţială a normelor de drept procesual-penal poate invoca 
prezenţa componenţei de infracţiune de reţinere ilega-
lă, iar dacă abaterea de la legea procesual-penală este 
una neesenţială, apoi o atare faptă chiar deşi întruneşte 
formal semnele acestei componenţe de infracţiune, însă 
în virtutea lipsei de importanţă nu prezintă gradul pre-
judiciabil al unei infracţiuni şi, respectiv, nu poate fi 
recunoscută în calitate de infracţiune17.
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Această părere ni se pare a fi cea mai corectă din 
cele expuse supra, având la bază anumite argumente. 
Totodată, aplicabilitatea în practică a acestei concluzii 
urmează a fi realizată cu un anumuit grad de precau-
ţiune, deoarece „lipsa de importanţă” a unei fapte are 
un aspect estimativ, iar în cazul dat avem de a face cu 
încălcarea unei libertăţi individuale garantate de Con-
stituţie, fiind necesar a stabili, de fiecare dată, care în-
călcări ale regulilor de procedură penală urmează a fi 
recunoscute neînsemnate, neesenţiale.

Încălcările, abaterile în sensul în care ne interesează 
sunt recunoscute ca fiind evidente în cazurile în care, în 
genere, nu a fost întocmit proces-verbal de reţinere sau 
procurorul nu a fost înştiinţat despre reţinere, aşa cum 
o cere legea de procedură penală (art.167 alin.(1) CPP 
RM). Totodată, încălcările pot fi şi neînsemnate dacă, 
de exemplu, abaterile sub aspectul termenului prevă-
zut de lege în cazul reţinerii se limitează la depăşirea 
de câteva minute a timpului acordat pentru realizarea 
anumitor acţiuni procesuale cu ocazia aplicării acestei 
măsuri de constrângere procesual-penală.

Reţinerea este „nelegală”, atunci când condiţiile 
prevăzute de lege, pentru luarea acestei măsuri, nu sunt 
îndeplinite. Aceasta înseamnă că reţinerea este nelegală 
când a fost dispusă sau efectuată în afara cazurilor pre-
văzute de lege şi fără îndeplinirea formalităţilor esenţi-
ale cerute de lege18.

Reţinerea ilegală poate consta într-o acţiune sau 
chiar într-o inacţiune (de plidă, omisiunea de a elibe-
ra pe cel reţinut la expirarea termenului legal sau ne-
executarea dispoziţiei de punere în libertate de îndată 
a persoanei cercetate în stare de reţinere. Această opi-
nie este expusă, în special, de către savantul Gheorghe 
Ulianovschi, care ne menţionează că „reţinerea ilegală 
poate fi comisă sub aspectul elementului material şi 
printr-o inacţiune, de exemplu, în cazul în care cel re-
ţinut nu este pus în libertate la decăderea termenelor 
reţinerii”19.

În literatura de specialitate din Federaţia Rusă, se 
menţionează că dacă termenul de reţinere a durat din-
colo de limita prevăzută de lege, apoi faptul dat urmea-
ză a fi calificat ca fiind drept deţinere ilegală în stare de 
arest20. În legea penală a Republicii Moldova, un aşa 
calificativ lipseşte, alin.(2) art.308 CP RM prevăzând 
răspunderea penală doar pentru arestarea cu bună-ştiin-
ţă falsă de către judecător.

Din momentul aducerii celui reţinut în faţa organu-
lui de urmărire penală, reţinerea se consideră ca fiind 
consumată, epuizată, indiferent de faptul dacă a fost 
sau nu întocmit un proces-verbal cu privire la reţinere.

Drept rezultat al finalizării studiului întreprins, se 
impun şi anumite concluzii proprii, dar şi susţineri ale 
anumitor concepte şi opinii expuse în cadrul acestui ar-
ticol, care ni se prezintă a fi corecte şi, respectiv, argu-
mentate ştiinţific.

Astfel, gradul avansat de pericol al reţinerii ilegale 
sau a arestului ilegal constă în faptul că aceste măsuri de 
constrângere limitează unul dintre cele mai importante 
drepturi garantate de Constituţie – dreptul fiecărei per-
soane la libertate. Din acest considerent, putem menţi-
ona că obiectul general (principal) al acestei infracţiuni 
îl constituie interesele justiţiei, înfăptuirea justiţiei, iar 

dacă e să fim mai precişi – „relaţiile sociale, care ex-
clud aplicarea reţinerii ilegale, a arestului ilegal în cali-
tatea lor de măsuri de constrângere procesual-penală în 
lipsa temeiurilor prevăzute de legea procesual-penală 
în acest sens, sau, respectiv, cu încălcarea ordinii stabi-
lite de lege în această privinţă. De asemenea, este ab-
solut evident faptul că nu se referă la latura obiectivă a 
componenţei de infracţiune de reţinere ilegală anumite 
alte varietăţi ale reţinerii, cu excepţia celei procesuale, 
cum ar fi, de exemplu, reţinerea contravenţională, sau 
cea aplicată în vederea stabilirii identităţii persoanei 
sau în scopul asigurării executării unei sentinţe de con-
damnare. În situaţia prezenţei temeiurilor legale pentru 
reţinere, doar o încălcare gravă şi substanţială a nor-
melor de drept procesual-penal poate invoca prezenţa 
componenţei de infracţiune de reţinere ilegală, iar dacă 
abaterea de la legea procesual-penală este una neesenţi-
ală, apoi o atare faptă chiar deşi întruneşte formal sem-
nele acestei componenţe de infracţiune, însă în virtutea 
lipsei de importanţă nu prezintă gradul prejudiciabil al 
unei infracţiuni şi, respectiv, nu poate fi recunoscută în 
calitate de infracţiune (în cazul nostru de infracţiune de 
reţinere ilegală).
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Spre deosebire de latura obiectivă a infracţiunii, 
care exprimă aspectul exterior al infracţiunii, 

latura subiectivă semnifică aspectul interior (lăuntric). 
Latura subiectivă a infracţiunii se caracterizează prin 
prezenţa următoarelor semne: vinovăţia, scopul, mo-
tivul şi emoţiile. În cele ce urmează, vom debuta cu 
analiza vinovăţiei ca semn constitutiv obligatoriu al 
infracţiunii stipulate la art.208 CP RM. Dacă lipseşte 
vinovăţia persoanei, nu mai există nici componenţă 
de infracţiune, respectiv, nici infracţiune. Corespun-
zător, prezenţa semnelor obiective ale infracţiunii 
prevăzute la art.208 CP RM, dar în lipsa vinovăţiei 
persoanei, duce la inexistenţa infracţiunii în general.

Codul penal naţional nu defineşte vinovăţia, ci 
reglementează doar formele vinovăţiei. În doctri-
nă1, prin vinovăţie, ca semn al laturii subiective, se 
înţelege atitudinea psihică (conştientă şi volitivă) 
a persoanei faţă de fapta prejudiciabilă săvârşită şi 
urmările prejudiciabile ale acesteia, ce se manifestă 
sub formă de intenţie sau imprudenţă. Raportând la 
infracţiunea supusă investigaţiei, prin vinovăţie tre-
buie să înţelegem atitudinea psihică a persoanei care 
a atins vârsta de 18 ani faţă de acţiunile acesteia de 
atragere a minorilor la activitate criminală, de insti-
gare la săvârşirea infracţiunilor sau de determinare 
la săvârşirea unor fapte imorale (cerşetorie, jocuri de 
noroc, desfrâu etc.).

Pornind de la semantismul noţiunilor „atragere”, 
„instigare”, „determinare”, cu care operează legis-
latorul la descrierea faptei prejudiciabile, conside-
răm că infracţiunea examinată poate fi comisă doar 
cu intenţie. Prin urmare, vinovăţia sub forma inten-
ţiei manifestată de făptuitor la săvârşirea acţiunilor 

prejudiciabile rezultă ex re. Considerăm imposibilă 
evoluarea imprudenţei ca formă a vinovăţiei în cazul 
atragerii minorilor la activitate criminală sau deter-
minării lor la săvârşirea unor fapte imorale. În acest 
sens, Iu.Е. Pudovocikin, cu drept cuvânt, relevă: „La-
tura subiectivă a atragerii minorilor la săvârşirea in-
fracţiunii este caracterizată în lege prin forma inten-
ţionată a vinovăţiei, deoarece vinovăţia imprudentă 
este exclusă la săvârşirea infracţiunilor formale”2. O 
asemenea abordare o discerne şi А.S. Kubatbekоvа. 
Potrivit acesteia: „Deoarece atragerea minorilor la 
săvârşirea infracţiunii este o componenţă formală, 
atunci, evident, poate fi comisă doar cu intenţie”3. La 
fel, şi М.V. Ivanova afirmă: „Atragerea minorilor la 
săvârşirea infracţiunii, întotdeauna este o infracţiune 
intenţionată, datorită specificului ei, presupunând o 
activitate conştientă, activă, îndreptată spre un anu-
mit scop”4.

Cât priveşte tipul intenţiei, marea majoritate a au-
torilor5 consideră că infracţiunea analizată poate fi 
comisă doar cu intenţie directă. Adică, persoana care 
a săvârşit infracţiunea îşi dădea seama de caracterul 
prejudiciabil al acţiunii sale, precum a şi dorit săvâr-
şirea acestora. Chiar şi acei autori6, care consideră că 
infracţiunea analizată este una materială, susţin că 
aceasta poate fi comisă doar cu intenţie directă.

În acest context, se profilează întrebarea: De ce în 
cazul infracţiunii de atragere a minorilor la activita-
te criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor 
fapte imorale, vinovăţia se poate exprima doar prin 
intenţie directă?

Explicaţia are la bază două argumente. Primo – in-
fracţiunea analizată este una formală, latura obiectivă 
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fiind descrisă, fără apelarea la urmările prejudiciabile. 
Secundo – la baza acţiunilor stă prezenţa unui scop 
special, spre realizarea căruia tinde făptuitorul. Aşa 
cum vom vedea infra, intenţia făptuitorului de a să-
vârşi infracţiunea este calificată de un scop special.

Referitor la primul argument, facem trimitere la 
sublinierea făcută de Iu.А. Krasikov: „Cât priveşte 
vinovăţia faţă de însăşi acţiunea ce formează latura 
obiectivă a infracţiunilor formale, aceasta poate să 
se exprime doar sub forma intenţiei directe, deoarece 
voinţa persoanei în aceste cazuri este îndreptată spre 
săvârşirea acţiunii”7. Pe aceeaşi undă se situează şi 
autorii B.S. Volkov şi B.V Sidorov8, care consemnea-
ză: „În cazul săvârşirii infracţiunilor cu componenţă 
formală, faptul conştientizării de către persoană că 
săvârşeşte o acţiune social periculoasă presupune şi 
dorinţa săvârşirii acesteia. Acţiunile comise, pentru 
persoană sunt întotdeauna dorite, doar dacă nu au fost 
săvârşite sub influenţa constrângerii fizice sau altor 
circumstanţe care exclud libertatea de a acţiona”. În 
continuarea aceleiaşi idei, Ig.Hadîrcă, pe bună drep-
tate, afirmă: „Într-adevăr, cum poate făptuitorul să 
admită conştient că săvârşeşte o acţiune (inacţiune) 
prejudiciabilă? Odată ce el o săvârşeşte, rezultă în 
mod inevitabil că o şi doreşte. O altă concluzie ar 
intra în contradicţie cu regulile logicii”9. 

Referitor la al doilea argument, în literatura de 
specialitate autohtonă10, cât şi în cea străină11, se 
susţine că nu pot fi comise cu intenţie indirectă in-
fracţiunile ce includ în componenţa lor un scop spe-
cial. Astfel, componenţelor de infracţiune care au în 
conţinutul lor scopul, în calitate de semn constitutiv 
obligatoriu, le corespunde doar intenţia directă, lucru 
devenit astăzi un adevăr fundamental. Dacă persoana 
urmăreşte atingerea unui anumit rezultat, aceasta do-
reşte, dar nu admite atingerea respectivului obiectiv. 
Tocmai prezenţa scopului special, în calitate de semn 
constitutiv obligatoriu în cadrul componenţei de in-
fracţiune examinate, condiţionează manifestarea de 
către făptuitor a intenţiei directe de a atrage minorii 
la activitate criminală, de a instiga la comiterea in-
fracţiunilor sau de a determina la săvârşirea unor fap-
te imorale; or, intenţia persoanei adulte este calificată 
de realizarea unei finalităţi. 

După această constatare, în acelaşi registru, men-
ţionăm că din definiţia legală a intenţiei sunt deduse 
cele două părţi componente: elementul sau factorul 
intelectiv ce are la bază conştiinţa persoanei, care 
presupune conştientizarea acţiunilor sau inacţiunilor 
comise, iar în cazul componenţelor materiale şi al 
urmărilor prejudiciabile care se pot produce, şi ele-
mentul sau factorul volitiv, la baza căruia stă voinţa 
persoanei, care constă în capacitatea persoanei de 
a-şi dirija liber comportamentul infracţional gândit.

După cum am remarcat supra, intenţia directă este 
tipul intenţiei atestat în cazul infracţiunii prevăzute la 

art.208 CP RM. Iar dacă infracţiunea analizată este 
una formală, factorul intelectiv şi cel volitiv urmează 
a fi analizaţi doar în raport cu acţiunea prejudiciabilă; 
or, definirea legislativă a intenţiei directe de la art.17 
CP RM reflectă atitudinea psihică a persoanei cu 
privire la infracţiunile materiale. Cu privire la acest 
aspect, Iu.А. Krasikov indică: „La săvârşirea infracţi-
unii, unde urmările prejudiciabile nu constituie semn 
obligatoriu, elementul volitiv al intenţiei se determi-
nă în baza atitudinii volitive faţă de însăşi fapta ile-
gală”12. La fel, şi А.I. Rarog indică că, la infracţiunile 
formale, conţinutul volitiv al intenţiei se limitează la 
atitudinea volitivă faţă de înseşi acţiunile/inacţiuni-
le social periculoase13. Acest lucru are să însemne că 
făptuitorul (persoana care a atins vârsta de 18 ani) 
conştientizează (înţelege) caracterul şi gradul preju-
diciabil al acţiunilor sale de atragere la activitate cri-
minală a minorilor, de instigare la săvârşirea infrac-
ţiunilor sau de determinare a minorilor la săvârşirea 
unor fapte imorale (sfera conştientului), şi doreşte ca 
să atragă minorii la activitate criminală, să instige la 
săvârşirea infracţiunilor sau să determine minorii la 
săvârşirea unor fapte imorale (sfera volitivă).

Cu alte cuvinte, activitatea făptuitorului constă 
în determinarea minorului să săvârşească o infrac-
ţiune sau o faptă imorală. Această activitate presu-
pune transferarea intenţiei de la făptuitor la victimă, 
anume cu scopul ca ultimul să comită infracţiunea 
sau fapta imorală gândită de făptuitor. Respectiv, de-
terminând minorul să săvârşească o infracţiune sau 
o faptă imorală, persoana adultă trebuie să conştien-
tizeze că comportamentul său este unul infracţional. 
După cum făptuitorul înţelege că săvârşirea unei in-
fracţiuni este o faptă ilegală şi prejudiciabilă, el tre-
buie să înţeleagă că şi acţiunea de determinare a unui 
minor la săvârşirea unei infracţiuni este ilegală. Ori, 
atunci când asupra unui minor se exercită o influenţă 
ca acesta din urmă să comită o faptă prevăzută de 
legea penală sau una imorală, făptuitorul nu are cum 
să nu înţeleagă că fapta sa de determinare este una nu 
doar prejudiciabilă, dar şi ilegală. El înţelege că ac-
tivitatea sa pune minorul într-o lumină nefavorabilă, 
implicându-l la comiterea unei infracţiuni sau fapte 
imorale.

Dacă sub influenţa adultului, la minor a apărut in-
tenţia de a comite infracţiunea sau fapta imorală, dar 
adultul nu a avut intenţia de a-l determina pe minor 
la săvârşirea infracţiunii sau faptei imorale, atunci nu 
vom fi în prezenţa infracţiunii analizate.

În conjunctura infracţiunii specificate la art.208 
CP RM, elementul intelectiv cuprinde două aspecte:

1) conştientizarea de către făptuitor a caracterului 
şi gradului prejudiciabil al acţiunilor sale îndreptate 
spre atragerea minorilor la activitate criminală, in-
stigarea la săvârşirea infracţiunilor sau determinarea 
minorilor la săvârşirea unor fapte imorale;
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2) conştientizarea de către făptuitor a caracterului 
şi gradului prejudiciabil al celor la comiterea cărora 
este determinat minorul – a potenţialului comporta-
ment al minorului.

La fel, făptuitorul trebuie să mai conştientize-
ze că minorul va trece la săvârşirea infracţiunii sau 
faptei imorale, la care a fost instigat sau determinat, 
anume datorită activităţii sale de instigare sau deter-
minare, şi că acesta nu este rezultatul activităţii altor 
persoane.

Deoarece acţiunea infracţională a omului este ge-
nerată de regulă, de voinţa individuală, ce reprezin-
tă actul voluntar prin care se execută fizic rezultatul 
gândirii individuale14, factorul volitiv înglobează în 
sine dorinţa de a comite fapta prejudiciabilă şi de a 
atinge un anumit rezultat infracţional. În contextul 
infracţiunii prevăzute la art.208 CP RM, făptuitorul 
doreşte să atragă un minor la activitate criminală, să 
instige la săvârşirea infracţiunilor sau să determine la 
săvârşirea unor fapte imorale, şi ca obiectivul propus 
să fie atins. În acest fel, Е.P. Korovin arată: „Făptui-
torul este cointeresat la săvârşirea infracţiunii de că-
tre persoana atrasă, de aceea acţionează cu o tendin-
ţă evidentă de a provoca celei din urmă dorinţa de a 
săvârşi această infracţiune, comportându-se faţă de 
acest lucru ca şi asupra unui fapt necesar, pentru ce 
îndreaptă şi concretizează acţiunile sale în aşa fel ca 
atragerea să fi fost realizată corespunzător”15.

Există şi opinia precum că infracţiunea cerceta-
tă poate fi comisă şi cu intenţie indirectă. Bunăoară, 
М.G. Аutlev susţine: „Cel vinovat conştientizează 
pericolul social al comportamentului său antisocial, 
de influenţare asupra minorului, prevede posibilitatea 
săvârşirii de către minor a infracţiunii şi doreşte sau 
conştient admite acest lucru”16 (subl. ne aparţine). 
Alţi autori indică: „Din punctul de vedere al laturii 
subiective, atragerea minorului la săvârşirea infracţi-
unii poate fi comisă doar intenţionat. La caracteriza-
rea vinovăţiei, urmează de stabilit dacă a conştientizat 
adultul sau a admis (subl. ne aparţine) că prin acţiu-
nile sale atrage minorul la săvârşirea infracţiunii”17.

Nu putem fi de acord cu acei autori care pledează 
că atragerea minorilor la activitate criminală sau de-
terminarea lor la săvârşirea unor fapte imorale poate 
fi comisă atât cu intenţie directă, cât şi cu intenţie 
indirectă. Un asemenea punct de vedere contravine 
esenţei juridice a infracţiunii stipulate la art.208 CP 
RM; or, făptuitorul, la comiterea acţiunilor prejudici-
abile urmăreşte realizarea unui obiectiv – trecerea de 
către minor la săvârşirea infracţiunii sau faptei imo-
rale. Cu atât mai mult că urmările prejudiciabile nu 
sunt incluse în cadrul laturii obiective a infracţiunii 
analizate, în calitate de semn constitutiv obligatoriu, 
componenţa de infracţiune cercetată fiind forma-
lă. În consecinţă, este imposibilă atestarea intenţiei 
indirecte. Aceasta întrucât tipul dat al intenţiei este 

caracteristic doar infracţiunilor materiale, nu şi celor 
formale. Prin urmare, doar în prezenţa intenţiei direc-
te persoana adultă poate fi trasă la răspundere penală 
în baza art.208 CP RM.

Nu putem agrea nici punctul de vedere susţinut 
de I.V. Litvinova18, potrivit căruia doar în cazul apli-
cării violenţei, făptuitorul poate manifesta intenţie 
indirectă în raport cu urmarea prejudiciabilă sub 
forma vătămării sănătăţii. Iar dezacordul nostru este 
dictat de prezenţa scopului infracţiunii în calitate de 
semn secundar obligatoriu al laturii subiective care 
determină prezenţa intenţiei calificate. Astfel, atât în 
raport cu fapta prejudiciabilă, cât şi faţă de urmări-
le prejudiciabile, făptuitorul manifestă doar intenţie 
directă. Deşi, intenţia indirectă este incidentă infrac-
ţiunilor materiale, prezenţa scopului special în con-
ţinutul constitutiv al normei de incriminare înlătură 
posibilitatea atestării intenţiei indirecte. 

De asemenea, atitudinea psihică a făptuitorului 
trebuie raportată şi faţă de statutul special al victi-
mei. Persoana adultă trebuie să cunoască că victima 
nu a atins vârsta de 18 ani, adică că este minor. Dat 
fiind faptul că legiuitorul nu indică asupra cunoaşterii 
de către făptuitor, cu bună-ştiinţă, a vârstei victimei, 
pentru a fi în prezenţa infracţiunii examinate este ne-
cesar şi suficient ca persoana adultă să fi presupus 
că persoana atrasă la activitate criminală, instigată la 
comiterea infracţiunilor sau determinată la săvârşirea 
faptelor imorale, nu a atins vârsta majoratului. Inter-
pretarea sistematică a normei de incriminare supusă 
analizei, spre exemplu în raport cu normele de la 
art.145 alin.(2) lit.e) CP RM (omorul unei persoane 
săvârşit cu bună-ştiinţă asupra unui minor...), art.151 
alin.(2) lit.b) CP RM (vătămarea intenţionată gravă a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii săvârşită cu bu-
nă-ştiinţă asupra unui minor...), art.152 alin.(2) lit.c1) 
CP RM (vătămarea intenţionată medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii săvârşită cu bună-ştiinţă asu-
pra unui minor...), etc. permite a concluziona asupra 
următorului fapt: pentru a fi în prezenţa infracţiunii 
stipulate la art.208 CP RM, făptuitorul, fie poate să 
cunoască cu certitudine că victima este minor, fie poa-
te să admită conştient că victima este minor. De ace-
ea, nu putem fi de acord cu opinia lui S.А. Nеkrasov 
precum că, pentru a fi în prezenţa componenţei de 
infracţiune date, este necesar ca persoana adultă să 
cunoască cu certitudine despre minoratul persoanei 
atrase19. După А.Моrоzоv, cunoaşterea incontesta-
bilă a vârstei minorului, nu întotdeauna este privită 
convingător, nu corespunde scopului protecţiei drep-
turilor şi intereselor legitime ale minorilor20.

Pe de altă parte, în practică, cei abilitaţi cu apli-
carea legii penale ar putea întâlni dificultăţi la pro-
barea atitudinii psihice a făptuitorului în situaţia în 
care acesta din urmă nu a cunoscut cu certitudine că 
victima este minor, ci doar a presupus în mod con-
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ştient. Evident, în virtutea principiului in dubio pro 
reo, sorgintea căruia este principiul prezumţiei nevi-
novăţiei, existenţa unor dubii privind necunoaşterea 
sau presupunerea conştientă a faptului că victima este 
un minor, urmează a fi interpretate în favoarea făp-
tuitorului. Dacă, spre exemplu, organul de urmărire 
penală nu va putea proba că persoana adultă a presu-
pus, în mod conştient, că persoana atrasă la activitate 
criminală, instigată la săvârşirea infracţiunii sau de-
terminată la săvârşirea unor fapte imorale nu a ajuns 
la vârsta majoratului, atunci, făptuitorului, datorită 
principiului sus-nominalizat, nu i se va putea imputa 
fapta infracţională prevăzută la art.208 CP RM, pre-
zumându-se că acesta nu a cunoscut şi nici nu avea de 
unde să cunoască despre minoratul victimei. 

Unii autori21 propun, în calitate de modificare le-
gislativă, introducerea sintagmei „bună-ştiinţă” ca 
formă de manifestare a atitudinii făptuitorului faţă 
de vârsta victimei. Alţii22, din contra, afirmă despre 
lipsa unei astfel de necesităţii. Ne subscriem la cea 
din urmă poziţie. Restrângerea posibilităţilor de eva-
luare a minorilor în calitate de victime ale infracţiunii 
analizate nu are decât să ducă la asigurarea limitată 
a protecţiei drepturilor minorilor la dezvoltarea fizi-
că, morală, socială, intelectuală şi spirituală. Chiar şi 
atunci când făptuitorul nu cunoaşte cu certitudine, dar 
admite conştient faptul că victima nu a atins vârsta 
majoratului, având la bază unele împrejurări obiec-
tive, şi totuşi influenţează asupra psihicului acesteia, 
este justificată pe deplin intervenţia legii penale.

Trebuie de menţionat că şi în practică, în cele mai 
dese cazuri, cei abilitaţi cu aplicarea legii penale, 
în special judecătorii, în condiţii neclare, indică în 
hotărârile emise asupra „bunei-ştiinţe”, ca atitudine 
psihică a făptuitorului faţă de cunoaşterea vârstei vic-
timei. La concret, în urma studiului efectuat al prac-
ticii judiciare în cauzele penale privind atragerea mi-
norilor la activitate criminală sau determinarea lor la 
săvârşirea unor fapte imorale, am ajuns la concluzia 
precum că, în circa 90% din cele 31 cauze penale stu-
diate, instanţele de judecată, în hotărârile pronunţate 
se referă la cunoaşterea cu exactitate de către făptu-
itor a vârstei minorului, atras la activitate criminală, 
instigat sau determinat la săvârşirea infracţiunii sau 
faptei imorale. Iar respectiva cotă procentuală vine 
să semnifice: a) conceperea greşită de către judecă-
tori a atitudinii psihice pe care trebuie să o reflecte 
făptuitorul în raport cu statutul special al victimei, 
fie b) sancţionarea, în cele mai dese cazuri, potrivit 
normei de la art.208 CP RM, doar atunci când făp-
tuitorul cunoaşte cu certitudine că victima nu a atins 
vârsta majoratului. Este jalnic dacă cota procentuală 
nominalizată exprimă prima din cele două variante 
posibile. Or, din prevederile art.208 CP RM nu rezul-
tă că atitudinea psihică a făptuitorului faţă de statutul 
special al victimei trebuie să se exprime neapărat în 

cunoaşterea cu exactitate a faptului că victima nu a 
atins vârsta majoratului. În aceste condiţii, este ză-
dărnicit procesul de asigurare a respectării drepturi-
lor şi libertăţilor minorilor. 

În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că cunoaş-
terea sau presupunerea vârstei victimei infracţiunii 
poate fi desprinsă din analiza tuturor împrejurărilor 
obiective în care a fost comisă infracţiunea: relaţiile 
dintre victimă şi făptuitor, aspectul exterior al vic-
timei, comportamentul victimei, modul de gândire 
şi expunere a ideilor, obţinerea informaţiilor în baza 
altor surse. În calitate de date obiective, care ar de-
monstra faptul cunoaşterii de către adult a vârstei 
minorului atras la săvârşirea infracţiunii sau faptei 
antisociale, Т.K. Bоikо mai adaugă: relaţiile de rude-
nie, relaţiile profesionale (profesor-elev etc.), durata 
întâlnirii la locul de trai, de învăţătură, de lucru, săr-
bătorirea împreună a zilelor de naştere etc.23.

Atunci când acţiunea infracţională este îndreptată 
către un minor care nu a atins vârsta de 12-14 ani, de 
regulă, nu apar anumite probleme la depistarea atitu-
dinii psihice a făptuitorului faţă de vârsta victimei, 
atitudine desprinsă în special din fizicul şi compor-
tamentul minorului. Mai dificile sunt cazurile influ-
enţării infracţionale asupra unor minori aflaţi mai 
aproape de vârsta majoratului (16-17 ani), datorită 
aspectului fizic asemănător, în foarte multe cazuri, cu 
cel al adulţilor, şi mai cu seamă în lipsa unor relaţii de 
rudenie, prietenie sau de altă natură dintre făptuitor 
şi victimă. Cel puţin, este mai complicat procesul de 
probare a vinovăţiei făptuitorului, şi anume, că a cu-
noscut cu certitudine sau a admis faptul că persoana 
atrasă la activitate criminală, instigată la săvârşirea 
infracţiunii sau determinată la săvârşirea unei fapte 
imorale, nu a atins vârsta majoratului. În orice caz, 
în virtutea principiului exprimat sub forma adagiului 
latinesc, in dubio pro reo, cele comise vor fi interpre-
tate în favoarea făptuitorului, în sensul că acesta nu a 
cunoscut şi nici măcar nu a presupus că victima este 
minor.

Potrivit pct.14) al Hotărârii Plenului Curţii Su-
preme de Justiţie a RM „Cu privire la practica ju-
diciară în cauzele penale privind minorii” nr.39 din 
22.11.200424, la soluţionarea chestiunii legate de 
cunoaşterea sau necunoaşterea vârstei minore a per-
soanei atrase la săvârşirea infracţiunii nu se va ţine 
seama doar de declaraţiile inculpatului, dar şi de cir-
cumstanţele concrete ale cauzei. 

În acest sens, demne de reţinut sunt următoarele 
speţe din practica judiciară, unde s-a statuat asupra 
unor împrejurări obiective şi circumstanţe concrete 
ale cauzei din care să rezulte atitudinea psihică a făp-
tuitorului faţă de vârsta victimei:

– G.I. în seara de 12 spre 13 decembrie 2010 fi-
ind la el la domiciliu din s.Lingura, r-nul Cantemir, 
cunoscând cu certitudine că R.G.P. este minor, deoa-
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rece îi este nepot (subl. ne aparţine), l-a determinat 
prin sfaturi pe cel din urmă şi pe R.G.V. ca să sustra-
gă raţe de la vecina celui din urmă, B.R.25;

– T.V., într-una din zilele lunii aprilie 2011, cunos-
când cu certitudine despre vârsta minoră a fiicei sale 
T.A., a.n. 12.03.1994, (subl. ne aparţine) a atras-o la 
sustragerea pe ascuns a bunurilor din buticul nr.37 
al magazinului „UNIC”, mun. Bălţi26;

– I.G. la data de 16 octombrie 2012, aproximativ 
pe la orele 19.00, fiind în stare de ebrietate alcoolică, 
acţionând în scopul sustragerii pe ascuns a bunuri-
lor altei persoane, ştiind cu certitudine despre vârsta 
minoră a lui M.V., a.n. 20.11.1995, deoarece acesta 
i-a comunicat că când va împlini vârsta de 18 ani, va 
merge să facă serviciul militar (subl. ne aparţine), la 
propunerea sa şi împreună cu cel din urmă, au comis 
un furt de bunuri materiale de la depozitul materia-
lelor de construcţii din s.Petruşeni, r-nul Râşcani, ce 
aparţine lui V.P.27;

– la baza condamnării lui D.A. potrivit alin.(1) 
art.208 CP RM au servit printre altele, declaraţii-
le minorului M.P. care a fost instigat la săvârşirea 
infracţiunii de tâlhărie şi aspectul fizic al acestuia 
şi dezvoltarea lui psiho-emoţională (subl. ne apar-
ţine)28. 

Deoarece victima infracţiunii are un statut special, 
eroarea făptuitorului faţă de vârsta victimei are im-
portanţă la calificare.

Dacă făptuitorul consideră, în mod întemeiat, ba-
zându-se pe unele date ca aspectul fizic, dezvoltarea 
intelectuală, că victima a atins vârsta majoratului, în 
realitate acest lucru nefiind aşa, iar persoana adultă 
nici măcar nu a presupus că victima este minor, cele 
comise nu vor fi încadrate în conformitate cu norma 
de la art.208 CP RM. În acest fel, dacă adultul nu 
cunoştea că persoana atrasă la activitate criminală, 
instigată la săvârşirea infracţiunii sau determinată la 
săvârşirea unei fapte imorale, nu a atins vârsta de 18 
ani, atunci nici nu putea conştientiza că atentează la 
relaţiile sociale ce asigură dezvoltarea normală mo-
rală, fizică, socială, intelectuală şi spirituală a mino-
rului.

Dacă făptuitorul consideră eronat că victima nu 
a împlinit vârsta majoratului, dar în realitate a atins 
această vârstă, primul crezând că prin acţiunile sale 
lezează relaţiile sociale privitoare la dezvoltarea nor-
mală a minorului, cele comise trebuie calificate ca 
tentativă la infracţiunea prevăzută la art.208 CP RM, 
adică potrivit normelor de la art.27 şi 208 CP RM. 
Aceasta deoarece, intenţia criminală a făptuitorului 
nu a fost integral pusă în aplicare. Făptuitorul a dorit 
să atragă la activitate criminală, să instige la săvâr-
şirea infracţiunii sau să determine la săvârşirea unei 
fapte imorale un minor, dar nu o persoană oarecare. 
Nu poate fi ignorată intenţia persoanei care a atins 
vârsta majoratului de a influenţa infracţional anume 

asupra unui minor. O altă soluţie de calificare ar duce 
la nesocotirea principiului vinovăţiei stipulat la alin.
(1) art.6 CP RM în acord cu care, o persoană este 
supusă răspunderii penale şi pedepsei penale numai 
pentru fapte săvârşite cu vinovăţie. Totodată, impli-
cit, s-ar neglija importanţa laturii subiective ca ele-
ment al componenţei de infracţiune. 

În altă ordine de idei, alături de atitudinea psihică 
a persoanei faţă de fapta prevăzută de legea penală, în 
structura laturii subiective mai intră: motivul, scopul 
şi emoţiile. Chiar dacă motivul, scopul şi emoţiile, 
în general, au rolul de semne facultative, importanţa 
acestora este incontestabilă, cel puţin în planul deter-
minării caracteristicilor personalităţii infractorului şi 
mai ales al individualizării pedepsei penale. Motivul 
şi scopul joacă un rol semnificativ la formarea vino-
văţiei. Totodată, acestea au un caracter de sine stătă-
tor, pentru ce nu trebuie confundate cu vinovăţia. Lu-
ând în consideraţie specificul infracţiunii investigate, 
accentul nostru va fi pus în special pe caracterizarea 
motivului şi scopului infracţiunii, prin desconsidera-
rea emoţiilor ca parte componentă a laturii subiective 
datorită lipsei de importanţă a unui atare semn la ana-
liza infracţiunii de la art.208 CP RM.

Preliminar, consemnăm că chintesenţa motivului 
infracţiunii exprimă acel stimulent determinant în 
luarea hotărârii infracţionale pentru realizarea satis-
facţiei persoanei. În acelaşi timp, esenţa scopului ca 
semn al laturii subiective constă în reflectarea rezul-
tatului spre care tinde făptuitorul la săvârşirea faptei 
prevăzute de legea penală. 

Iar acum să trecem în revistă motivul şi scopul 
propriu-zis al infracţiunii de atragere a minorilor la 
activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea 
unor fapte imorale. 

Motivul infracţiunii prevăzute la art.208 CP RM, 
de care este ghidat făptuitorul la comiterea faptei, nu 
are importanţă la calificare, dar de care se ţine cont în 
procesul individualizării judiciare a pedepsei. Printre 
cele mai dese motive, atestăm: dorinţa făptuitorului de 
a uşura/înlesni comiterea unei alte infracţiuni, dorinţa 
făptuitorului de a se afirma în faţa minorilor, năzuinţa 
făptuitorului de a-i transmite minorului experienţa sa 
criminală, interesul material, ura, invidia etc.

Dacă motivul infracţiunii reprezintă un semn fa-
cultativ, apoi scopul infracţiunii prevăzute la art.208 
CP RM constituie un semn obligatoriu, având impor-
tanţă la calificare. Adultul acţionează cu o dorinţă 
concretă având la bază un scop anumit: 1) de a atrage 
minorul la activitate criminală; 2) de a-l determina 
să comită o infracţiune, sau 3) să săvârşească o faptă 
imorală. După cum acţiunile prejudiciabile descrise 
de norma de incriminare au un caracter alternativ, 
aşa şi obiectivele urmărite de făptuitor au un caracter 
alternativ, fiind suficient ca persoana adultă să tindă 
la realizarea, cel puţin, a unuia din scopurile propu-
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se. Totodată, la încadrare nu contează dacă scopul a 
fost sau nu atins. Relevant este ca făptuitorul, prin 
acţiunile sale de influenţare asupra minorului, să fi 
urmărit drept finalitate afirmarea minorului în activi-
tate criminală, săvârşirea de către minor a infracţiunii 
ori a unei fapte imorale. Eventual, recurgerea de către 
minor la comiterea faptei prevăzute de legea penală 
la săvârşirea cărora a fost instigat, va determina anga-
jarea unei răspunderi penale suplimentare în privinţa 
persoanei adulte. Prin urmare, realizarea scopului se 
situează în afara conţinutului constitutiv al infracţiu-
nii analizate. Ca oricare alt scop al infracţiunii, acesta 
depăşeşte limitele laturii obiective, fapt care nu poate 
interesa asupra stabilirii momentului de consumare a 
infracţiunii. În acelaşi timp, săvârşirea de către minor 
a faptei imorale la care a fost determinat va constitui 
momentul epuizării infracţiunii stipulate la art.208 
CP RM, fapt de care se va ţine cont în procesul apli-
cării pedepsei.

În urma studiului întreprins, desprindem următoa-
rele concluzii:

1) pornind de la semantismul noţiunilor cu care 
operează legislatorul la descrierea faptei prejudicia-
bile, infracţiunea specificată la art.208 CP RM poate 
fi comisă doar cu intenţie;

2) cât priveşte tipul intenţiei, infracţiunea prevă-
zută la art.208 CP RM poate fi comisă doar cu inten-
ţie directă, deoarece: a) este o infracţiune formală; şi 
b) intenţia făptuitorului de a săvârşi infracţiunea este 
calificată de un scop special;

3) în contextul infracţiunii stipulate la art.208 CP 
RM, elementul intelectiv din conţinutul vinovăţiei 
cuprinde două aspecte: a) conştientizarea de către 
făptuitor a caracterului şi gradului prejudiciabil al 
acţiunilor sale îndreptate spre atragerea minorilor la 
activitate criminală, instigarea la săvârşirea infracţi-
unilor sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte 
imorale; şi b) conştientizarea de către făptuitor a ca-
racterului şi gradului prejudiciabil al celor la comite-
rea cărora este determinat minorul – a potenţialului 
comportament al minorului;

4) dacă sub influenţa adultului, la minor a apărut 
intenţia de a comite infracţiunea sau fapta imorală, 
dar adultul nu a avut intenţia de a-l determina pe 
minor la săvârşirea infracţiunii sau faptei imorale, 
atunci nu vom fi în prezenţa infracţiunii prevăzute la 
art.208 CP RM;

5) pentru a fi imputată infracţiunea stipulată la 
art.208 CP RM, făptuitorul trebuie: a) să cunoască 
cu certitudine că victima este minor; sau b) să admită 
conştient că victima este minor;

6) dacă făptuitorul consideră, în mod întemeiat, 
bazându-se pe unele circumstanţe, ca aspectul fizic, 
dezvoltarea intelectuală, că victima a atins vârsta ma-
joratului, în realitate acest lucru nefiind aşa, iar per-
soana adultă nici măcar nu a presupus că victima este 

minor, cele comise nu vor fi încadrate în conformitate 
cu norma de la art.208 CP RM;

7) dacă făptuitorul consideră eronat că victima nu 
a împlinit vârsta majoratului, dar în realitate a atins 
această vârstă, primul crezând că prin acţiunile sale 
lezează relaţiile sociale privitoare la dezvoltarea nor-
mală morală, fizică, socială, intelectuală şi spirituală 
a minorului, cele comise trebuie calificate ca tentati-
vă la infracţiunea prevăzută la art.208 CP RM, adică 
potrivit normelor de la art.27 şi 208 CP RM;

8) motivul infracţiunii prevăzute la art.208 CP RM 
de care este ghidat făptuitorul la comiterea faptei, nu 
are importanţă la calificare;

9) scopul infracţiunii specificate la art.208 CP 
RM constituie un semn obligatoriu, având relevanţă 
la calificare. Adultul acţionează cu o dorinţă concretă 
având la bază un scop anumit: a) de a atrage minorul 
la activitate criminală, b) de a-l determina să comită 
o infracţiune, sau c) să săvârşească o faptă imorală. 
Totodată, la încadrare potrivit normei de la art.208 
CP RM nu contează dacă scopul a fost sau nu atins. 

Recenzent:
Adriana eșANu,

doctor în drept, conferențiar universitar (USM)

Note:

 1 Grama M., Botnaru S., Şavga A. ş.a., Drept penal. Par-
tea generală, Tipografia Centrală, Chişinău, 2012, p.235. 

2 Пудовочкин Ю.Е., Ответственность за преступ-
ления против несовершеннолетних по российскому 
уголовному праву, Юридический Центр Пресс, Санкт-
Петербург, 2002, c.108. 

3 Кубатбекова А.С., Субъективные признаки вовлече-
ния несовершеннолетнего в совершение преступления, 
în Бизнес в законе, 2008, № 1, с.143-145. 

4 Иванова М.В., Ответственность и наказание за 
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступ-
ления: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук, Волгоград, 
2004, c.15. 

5 Гырла Л., Вовлечение несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность или склонение их к аморальным 
поступкам: к вопросу о совершенствовании уголовного 
законодательства, în Revista Naţională de Drept, 2011, 
nr.10-11, c.33-41; Brînza S., Stati V., Drept penal: Partea 
specială, vol.I, Tipografia Centrală, Chişinău, 2011, p.770; 
Уголовное право: Особенная часть, под ред. Б.В. Здраво-
мыслова, Юридическая литература, Москва, 1995, c.499; 
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Феде-
рации, под ред. В.В. Мозякова, Экзамен, Москва, 2004, 
c.318; Шевченко Н.П., Уголовная ответственность за 
вовлечение несовершеннолетнего в совершение престу-
пления: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук, Ставрополь, 
2003, c.10; Матышевский П.С., Ответственность за 
преступления против общественной безопасности, 



Nr. 3, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

80

общественного порядка и здоровья населения, Юри-
дическая литература, Москва, 1964, c.118; Белов В.Ф., 
Преступления против семьи и несовершеннолетних в 
аспектах de lege lata и lege ferenda, Русаки, Москва, 
2002, c.52; Ханова З.Р., Вовлечение несовершеннолетних 
в совершение антиобщественных действий: уголовно-
правовые и криминологические проблемы: Автореф. 
дисс. ... канд. юрид. наук, Махачкала, 2008, c.11; Сперан-
ский К.К., Уголовно-правовая борьба с преступлениями 
несовершеннолетних и против несовершеннолетних, 
Изд-во Ростовского университета, Ростов-на-Дону, 
1991, c.115; Станская А.А., Проституция несовершен-
нолетних – социальная и правовая проблема общества, 
Юридический Центр Пресс, Санкт-Петербург, 2005, 
c.131; Barbăneagră A., Alecu Gh., Berliba V., ş.a. Codul 
penal al Republicii Moldova. Comentat. Adnotat, Sarmis, 
Chişinău, 2009, p.425; Гырла Л.Г., Табарча Ю.М., Уго-
ловное право Республики Молдова: Часть особенная, 
том I, Cartdidact, Кишинэу, 2010, c.423; Савельева В.С., 
Уголовная ответственность за преступления против 
несовершеннолетних, Проспект, Москва, 2014, c.27. 

6 Прохоров Л.А., Прохорова М.Л., Уголовное право, 
Юристъ, Москва, 1999, c.199. 

7 Уголовное право России: Общая часть, под ред. 
А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова,.НОРМА, Москва, 2005, 
c.214.

8 Уголовное право России: Общая часть, под ред. 
Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова, Cтатут, Москва, 2009, 
c.301.

9 Hadîrcă I., Răspunderea penală pentru infracţiunile 
săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psiho-
trope, a analoagelor şi precursorilor acestora, CEP USM, 
Chişinău, 2009, p.218. 

10 Grama M., Botnaru S., Şavga A., ş.a., op.cit., p.240. 
11 Уголовное право России: Часть общая и особен-

ная, под ред. А.И. Рарога, Проспект, Москва, 2004, c.94; 
Ветров Н.И., Уголовное право: Общая часть, ЮНИТИ-
ДАНА, Москва, 1999, c.160.

12 Уголовное право России: Общая часть, под ред. 
А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова, c.211. 

13 Рарог А.И., Настольная книга судьи по квалифика-
ции преступлений, Проспект, Москва, 2006, c.67.

14 Popoviciu L.R., Factorul volitiv din conţinutul vi-
novăţiei, în Revista de Drept Penal, Bucureşti, 2013, nr.1, 
p.119.

15 Коровин Е.П., Вовлечение в совершение преступ-
ления: уголовно-правовая характеристика и особенно-

сти квалификации: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук, 
Ростов-на-Дону, 2008, c.16-17.

16 Аутлев М.Г., Криминологическая характеристика 
и уголовно-правовые меры противодействия преступле-
ниям против несовершеннолетних (ст. 150, 151 УК РФ): 
Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук, Санкт-Петербург, 
2004, c.19.

17 Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации, под ред. В.Д. Иванова, Феникс, Ростов-на-
Дону, 2002, c.208.

18 Литвинова И.В., Уголовная ответственность за 
вовлечение несовершеннолетних в совершение преступ-
лений и иные антиобщественные действия: Автореф. 
дисс. ... канд. юрид. наук, Москва, 2008, c.21.

19 Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации, под ред. В.В. Мозякова, c.318. 

20 Морозов А., Проблемы толкования и применения 
статьи 150 УК РФ, în Уголовное право, 2013, №1, 
c.57.

21 Косова Н.Н., Вовлечение несовершеннолетних 
в совершение преступлений и (или) иных антиобще-
ственных действий: Уголовно-правовой и криминоло-
гический аспекты: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук, 
Екатеринбург, 2002, c.14; Поликашина О.В., Расследо-
вание вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий: Авто-
реф. дисс. ... канд. юрид. наук, Москва, 2004, c.16.

22 Байбарин А.А., Уголовно-правовая дифференциа-
ция возраста, Высшая школа, Москва, 2009, c.26. 

23 Бойко Т.К., Вопросы привлечения к уголовной от-
ветственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних 
в преступную и антиобщественную деятельность, 
în Советник юриста, 2001, №4. // http://www.s-yu.ru /
articles/ 2011/4/5135.html (vizitat 10.10.2013). 

24 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 
Moldova, 2005, nr.7.

25 Sentinţa Judecătoriei Cantemir din 02 martie 2011. 
Dosarul nr.1-34/2011 // www.jct.justice.md (vizitat 
03.05.2013). 

26 Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 19 septembrie 
2012. Dosarul nr.1ra-915/2012 // www.csj.md (vizitat 
03.05.2013).

27 Sentinţa Judecătoriei Râşcani din 26 decembrie 
2012. Dosarul nr.1-162/2012 // www.jrc.justice.md (vizitat 
03.05.2013). 

28 Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 11 martie 2009. 
Dosarul nr.1ra-343/09 // www.csj.md (vizitat 03.05.2013)

Semnat pentru tipar 19.03.2014. Formatul 60x84 1/8. 
Tipar ofset. Coli de tipar conv. 12,0.  Tiparul executat la CEP al USM

Tirajul – 650.


