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SUMMARY
In the framework of this article, the aggravating circumstances stipulated at let.b), c), d) par.(2) art.151 

and let.c1), d), e) par.(2) art.152 PC RM are studied. In real terms, there are analyzed the application 
conditions of penal responsibility for deliberated grave battery or health harm/for deliberated ordinary 
battery or health harm, committed consciously against an under aged or a pregnant woman, or taking 
advantage of the well known or obvious weakness condition of the victim, due to agedness, any kind of 
illness, due to physical or psychological handicap or some other factor. As well, there is examined the 
conjecture when the respective offence is committed against a person correlated to his performance of 
work or public obligations. Ultimately, it is taken throughout examination the hypothesis of deliberated 
grave battery or health harm/of deliberated ordinary battery or health harm committed by two or more 
persons. The theoretical examples are headed off by important judicial practice samples. The formulated 
conclusions and recommendations have the right goal to cover the vacuum concerning the interpretation 
and the application of the disposals prevented in art.151 and art.152 PC RM. 

REFLECŢII  ASUPRA  INTERPRETăRII  ŞI
APLICăRII  UNOR  PREVEDERI  ALE 

alin.(2) art.151 ŞI  ALE alin.(2) art.152 C.pen. RM
Sergiu BRÎNZA, 

doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)

1. În conformitate cu art.35 şi 36 din Legea Republi-
cii Moldova pentru modificarea şi completarea Codului 
penal al Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 18.12.20081, alin.(2) art.151 şi 
alin.(2) art.152 C.pen. RM au fost supuse remanierii. 
În rezultat, printre altele, la lit.b) alin.(2) art.151 şi la        
lit.c1) alin.(2) art.152 C.pen. RM, pentru infracţiunile de 
vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii şi de vătămare intenţionată medie a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii, s-a statuat circumstanţa 
agravantă „cu bună-ştiinţă asupra unui minor sau a 
unei femei gravide ori profitând de starea de neputinţă 
cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează 
vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic 
ori altui factor”. 

De notat, că, până la intrarea în vigoare a amen-
damentului din 18.12.2008, la lit.b) alin.(2) art.151 
C.pen. RM se stabilea răspunderea pentru vătămarea 
intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, 
săvârşită asupra minorului (nu cu bună-ştiinţă asupra 
unui minor). Nu a existat o prevedere normativă în 
care să se stabilească răspunderea pentru vătămarea 
intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, 
săvârşită cu bună-ştiinţă asupra unei femei gravide ori 
profitând de starea de neputinţă cunoscută sau evi-
dentă a victimei, care se datorează vârstei înaintate, 
bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor. De 
asemenea, nu a existat o dispoziţie incriminatoare în 
care să se stabilească răspunderea pentru vătămarea 
intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănă-
tăţii, săvârşită cu bună-ştiinţă asupra unui minor sau a 

unei femei gravide ori profitând de starea de neputinţă 
cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează 
vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic 
ori altui factor.

Putem observa că prevederile de la lit.b) alin.(2) 
art.151 şi de la lit.c1) alin.(2) art.152 C.pen. RM 
au acelaşi conţinut cu cel al dispoziţiilor de la lit.e)              
alin.(2) art.145, lit.c) alin.(2) art.164, lit.c) alin.(2) 
art.166, lit.c) alin.(2) art.2176, lit.c) alin.(2) art.280 etc. 
din Codul penal. Astfel, scopul respectivului amenda-
ment l-a reprezentat uniformizarea terminologiei legii 
penale, operante în ipoteze similare de influenţare 
asupra victimei având anumite calităţi speciale. 

În Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
„Cu privire la practica judiciară în cauzele despre 
pricinuirea vătămării intenţionate a integrităţii corpo-
rale”, nr.7 din 30.10.1978 (în continuare – Hotărârea 
Plenului nr.7/1978)2, nu există explicaţii referitoare 
la circumstanţa agravantă specificată la lit.b) alin.(2) 
art.151 şi la lit.c1) alin.(2) art.152 C.pen. RM. Pe cale 
de consecinţă, în cadrul prezentului studiu ne propunem 
să suplinim golul respectiv. Vom formula recomandări 
privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor care 
stabilesc răspunderea pentru vătămarea intenţionată 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii / vătămarea 
intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănă-
tăţii, săvârşită cu bună-ştiinţă asupra unui minor sau a 
unei femei gravide ori profitând de starea de neputinţă 
cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează 
vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic 
ori altui factor.
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Întru realizarea acestui scop, vom examina pe rând 
cele trei ipoteze vizând respectiva agravantă:

1) săvârşirea infracţiunii cu bună-ştiinţă asupra 
unui minor;

2) săvârşirea infracţiunii cu bună-ştiinţă asupra unei 
femei gravide;

3) săvârşirea infracţiunii profitând de starea de 
neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se 
datorează vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau 
psihic ori altui factor.

2. La săvârşirea vătămării intenţionate grave a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii asupra minorului 
(lit.b) alin.(2) art.151 C.pen. RM, în varianta dinaintea 
amendamentului din 18.12.2008), se referă speţele 
următoare: la 10.02.2007, aproximativ la ora 21.30, 
aflându-se, în stare de ebrietate, la discotecă în satul 
Căpriana, raionul Străşeni, B.M. s-a apropiat de F.I. 
şi i-a cerut o ţigară. Primind refuz, B.M. a iniţiat o 
ceartă cu F.I., curmată de C.V. Ulterior, aproximativ 
la ora 22.00, F.I., T.Şt. şi D.V., despre care făptuitorul 
ştia cu certitudine că sunt minori, se întorceau acasă. 
A mers în urma lor. Lângă ocolul silvic a iniţiat cu cei 
trei o ceartă. Între făptuitor şi F.I. cu T.Şt. s-a produs 
o altercaţie. În cadrul acesteia, B.M. i-a aplicat lui 
T.Şt. o lovitură cu cuţitul în braţul stâng, cauzându-i 
o vătămare gravă periculoasă pentru viaţă. Apoi i-a 
aplicat lui F.I. trei lovituri cu acelaşi cuţit, cauzându-i 
o vătămare uşoară3; la 24.07.2007, aproximativ la ora 
16.30, dispunând de o armă pneumatică de modelul 
„Slavia 620”, aflându-se în garajul gospodăriei sale 
de pe str. Cantonului, mun. Chişinău, F.C. a îndreptat 
intenţionat arma în direcţia lui Ţ.V., spunându-i să 
ridice mâinile sus. Apoi a îndreptat arma în direcţia 
minorului P.M., efectuând o împuşcătură în direcţia 
acestuia. În rezultat, i-a cauzat o vătămare gravă4; 
la 04.08.2005, la ora 15.45, aflându-se în locuinţa 
sa din satul Băcioi, mun. Chişinău, C.A. i-a aplicat 
minorului S.S. o lovitură cu mâna peste faţă, după 
care l-a aruncat pe podea. Drept urmare, lovindu-se 
la cap, victima şi-a pierdut cunoştinţa. Lui S.S. i-a 
fost cauzată o traumă cerebrală închisă, manifestată 
prin contuzia cerebrală de gradul doi, fractura osului 
parieto-occipitală dreapta, hematom subaponeurotic 
occipital. Conform raportului de expertiză medico-
legală, acestea au fost considerate vătămare gravă 
periculoasă pentru viaţă.5 

În acord cu legea penală în vigoare, pentru a fi 
operantă circumstanţa agravantă prevăzută la lit.b) 
alin.(2) art.151 şi la lit.c1) alin.(2) art.152 C.pen. RM, 
este necesară îndeplinirea cumulativă a două condiţii: 
1) victima să fie un minor şi 2) făptuitorul să manifeste 
bună-ştiinţă în privinţa calităţii de minor a victimei.

Astfel, înainte de toate, la momentul săvârşirii in-
fracţiunii, victima trebuie să nu aibă împlinită vârsta 
de 18 ani. Folosind termenul „minor”, legiuitorul nu a 
intenţionat să facă vreo deosebire în raport cu vârsta sau 
cu discernământul victimei. Totuşi, aceste împrejurări 
trebuie luate în calcul la individualizarea pedepsei. 

Cât priveşte cea de-a doua condiţie nominalizată 
mai sus, S.V. Rastoropov consideră pe bună dreptate, 
că, în cazul infracţiunilor contra sănătăţii persoanei, 
tocmai stabilirea înţelesului noţiunii „cu bună-ştiinţă” – 
în legătură cu calitatea specială a victimei de a fi minor 
(sau femeie gravidă) – reprezintă una dintre chestiunile 
cele mai dificile.6 

În acest context, vom menţiona că, pentru ca făptui-
torului să-i fie imputabilă răspunderea agravată, acesta 
trebuie să fi avut cunoştinţă în concret despre minoratul 
victimei (din surse documentare, datorită unor relaţii 
de familie sau de amiciţie, datorită faptului că vârsta 
de până la 18 ani era evidentă etc.). Sub acest aspect, 
vinovăţia făptuitorului trebuie dovedită în concret, 
nefiind suficientă simpla prezumţie că făptuitorul a 
prevăzut că victima ar putea fi minoră. Dacă făptuitorul 
nu ştia despre minoratul victimei în genere, răspunderea 
penală la fel nu-i poate fi agravată în bază lit.b) alin.(2) 
art.151 sau lit.c1) alin.(2) art.152 C.pen. RM.

În context, prezintă interes următorul exemplu din 
practica judiciară: în noaptea din 09.07.2006, aflându-
se, în stare de ebrietate, într-o casă de pe str. Zamfir 
Arbore, mun. Chişinău, A.I. i-a aplicat cu un cuţit de 
bucătărie minorului Gh.V. o lovitură în abdomen. În 
rezultat, i-a cauzat o vătămare gravă. Împotriva sentinţei 
de condamnare în baza lit.b) alin.(2) art.151 C.pen. RM 
a declarat apel inculpatul A.I. Acesta a solicitat casarea 
sentinţei, din motiv că este prea aspră. Prin decizia 
Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău, apelul 
inculpatului a fost admis parţial, cu casarea sentinţei 
şi pronunţarea unei noi hotărâri, prin care A.I. a fost 
recunoscut vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute 
la alin.(1) art.151 C.pen. RM. Instanţa de apel a con-
cluzionat: fapta lui A.I. a fost recalificată, deoarece 
nici la urmărirea penală, nici în şedinţa instanţei de 
fond şi a celei de apel, nu au fost prezentate probe că 
inculpatul cunoştea vârsta victimei. Cei doi nu s-au 
cunoscut până în momentul săvârşirii infracţiunii. Mai 
mult, după o zi de la săvârşirea infracţiunii, victima a 
împlinit vârsta de 18 ani.7 

Analiza acestui caz arată că împrejurarea săvârşirii 
vătămării intenţionate grave a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii / vătămării intenţionate medii a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, săvârşită cu bună-ştiinţă 
asupra unui minor, conferă caracter agravat infracţi-
unii numai dacă făptuitorul a cunoscut efectiv vârsta 
de minorat a victimei. În cazul în care făptuitorul nu a 
cunoscut acest aspect, circumstanţa agravantă exami-
nată nu poate fi reţinută la calificare. În aceste condiţii, 
simpla bănuială că victima ar fi minoră, chiar adusă la 
cunoştinţa făptuitorului, nu înseamnă decât un dubiu 
asupra existenţei acestei agravante. Iar dubiul nu poate 
fi interpretat decât în favoarea făptuitorului. Deci, se 
prezintă ca absolut întemeiată recalificarea faptei lui 
A.I. în baza alin.(1) art.151 C.pen. RM.

Totodată, să nu uităm că, în urma amendamentului 
de la 18.12.2008, prevederea de la lit.b) alin.(2) art.151 
C.pen. RM a suferit anumite modificări: formularea 
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„săvârşită asupra minorului” a fost substituită prin for-
mularea „săvârşită cu bună-ştiinţă asupra unui minor”. 
Considerăm că nu este o simplă schimbare de decor. Nu 
mai este suficientă cunoaşterea minoratului victimei. 
A devenit necesară manifestarea bunei-ştiinţe în raport 
cu cunoaşterea acestei împrejurări.

În doctrina penală nu s-a ajuns la un numitor comun 
privind înţelesul noţiunii „cu bună-ştiinţă”. Astfel, s-au 
profilat următoarele trei poziţii:

1) „cu bună-ştiinţă” înseamnă că făptuitorul con-
ştientizează semnificaţia socială a faptei pe care o 
săvârşeşte8;

2) „cu bună-ştiinţă” înseamnă că făptuitorul cunoaş-
te calitatea specială a victimei9;

3) „cu bună-ştiinţă” înseamnă că făptuitorul cunoaş-
te cu certitudine calitatea specială a victimei.10

 Optăm pentru ultima variantă de interpretare, cea 
mai restrictivă. Argumentele de rigoare le-am prezen-
tat într-o publicaţie anterioară.11 Un argument în plus 
ar fi că, dacă n-am susţine această ultimă variantă de 
interpretare, am recunoaşte implicit că este nul efectul 
substituirii formulării „săvârşită asupra minorului” 
prin formularea „săvârşită cu bună-ştiinţă asupra unui 
minor”. Ar însemna că noţiunea „cu bună-ştiinţă” este 
una lipsită de conţinut.

În consecinţă, în ipoteza săvârşirii vătămării inten-
ţionate grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii / 
vătămării intenţionate medii a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii, săvârşită cu bună-ştiinţă asupra unui minor, 
sintagma „cu bună-ştiinţă” denotă că, la momentul 
săvârşirii faptei, făptuitorul cunoştea cu certitudine 
despre minoratul victimei. 

Dintr-o altă perspectivă, consemnăm că art.27 + 
lit.b) alin.(2) art.151 / lit.c1) alin.(2) art.152 C.pen. RM 
este soluţia de calificare în cazul în care făptuitorul a 
considerat eronat că săvârşeşte infracţiunea asupra 
unui minor.

Aceasta întrucât urmarea, care se produce, este nu 
cea pe care şi-a dorit-o făptuitorul. Făptuitorul a dorit să 
se producă nu vătămarea gravă/medie a unei persoane 
oarecare, dar anume a unui minor. Şi doar din cauze in-
dependente de voinţa făptuitorului s-a produs vătămarea 
gravă/medie a unei persoane oarecare. Nu a unui minor. 
Această eroare cu privire la calitatea agravantă a victi-
mei nu o putem ignora. Pentru că, altfel, implicit, s-ar 
recunoaşte că latura subiectivă, ca element constitutiv al 
infracţiunii, nu are nici o importanţă la calificare.

Putem vedea că nu şi-a produs efectul, din cauze 
independente de voinţa făptuitorului, acţiunea aces-
tuia, în parametrii pe care i-a conceput. Or, intenţia 
făptuitorului a fost îndreptată spre săvârşirea vătă-
mării intenţionate grave a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii / vătămării intenţionate medii a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii în prezenţa unei circumstanţe 
agravante. Nu a unei vătămării intenţionate grave a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii / vătămării inten-
ţionate medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii în 
formă neagravată. 

3. Săvârşirea vătămării intenţionate grave a in-
tegrităţii corporale sau a sănătăţii / vătămării inten-
ţionate medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii 
cu bună-ştiinţă asupra femeii gravide, ca ipoteză dis-
tinctă a circumstanţei agravante, specificate  la lit.b) 
alin.(2) art.151 şi la lit.c1) alin.(2) art.152 C.pen. RM, 
presupune îndeplinirea cumulativă a două condiţii: 
1) victima să fie o femeie gravidă şi 2) făptuitorul să 
manifeste bună-ştiinţă în privinţa faptului că victima 
se află în această stare.

Deci, înainte de toate, victima infracţiunii trebuie 
să aibă, la momentul săvârşirii faptei, calitatea speci-
ală de femeie gravidă. Se consideră gravidă femeia 
din momentul concepţiei până la momentul începerii 
naşterii. Pentru calificarea infracţiunii nu este relevantă 
împrejurarea dacă victima intenţiona să ducă sarcina 
până la naştere sau dacă intenţiona să întrerupă artificial 
sarcina. La fel, nu importă dacă graviditatea are o cauză 
naturală sau una artificială (fecundarea artificială sau 
implantarea embrionului). De asemenea, nu contează 
nici vârsta sarcinii, nici gradul de viabilitate a produ-
sului de concepţie. Nu influenţează asupra calificării 
nici dacă, în rezultatul omorului femeii gravide, a fost 
sau nu distrus produsul de concepţie. Toate aceste 
împrejurări pot fi luate în consideraţie doar la indivi-
dualizarea pedepsei.

La interpretarea noţiunii „cu bună-ştiinţă” şi la cali-
ficarea erorii cu privire la calitatea agravantă a victimei 
sunt aplicabile explicaţiile oferite cu prilejul analizei 
ipotezei vătămării intenţionate grave a integrităţii cor-
porale sau a sănătăţii / vătămării intenţionate medii a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii, săvârşite cu bună-
ştiinţă asupra unui minor, cu deosebirile de rigoare. 

În esenţă, în contextul săvârşirii vătămării inten-
ţionate grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii / 
vătămării intenţionate medii a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii cu bună-ştiinţă asupra unei femei gravide, 
sintagma „cu bună-ştiinţă” denotă că, la momentul 
săvârşirii faptei, făptuitorul cunoştea cu certitudine 
despre starea de graviditate a victimei. De asemenea, 
consemnăm că art.27 + lit.b) alin.(2) art.151 / lit.c1) 
alin.(2) art.152 C.pen. RM este soluţia de calificare în 
cazul în care făptuitorul a considerat eronat că săvâr-
şeşte infracţiunea asupra unei femei gravide.

Sub un alt aspect, este posibil ca făptuitorul să aibă 
o reprezentare eronată asupra identităţii femeii gravide, 
ca victimă vizată. Iar victima efectivă să fie de asemenea 
o femeie gravidă. Într-o asemenea ipoteză, răspunderea 
se va aplica în conformitate cu lit.b) alin.(2) art.151 /            
lit.c1) alin.(2) art.152 C.pen. RM. Altfel spus, se va reţine 
vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii / vătămarea intenţionată medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, săvârşită cu bună-ştiinţă asupra 
femeii gravide, în formă consumată. Aceasta din moment 
ce, la calificare, nu contează identitatea victimei. Se ia 
în consideraţie calitatea agravantă a acesteia. În ipoteza 
descrisă, au această calitate atât victima vizată, cât şi vic-
tima efectivă. Deci, nu avem temeiuri să afirmăm că, din 
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cauze independente de voinţa făptuitorului, infracţiunea 
nu şi-ar fi produs efectul. Efectul, urmărit de făptuitor, 
s-a produs: a fost cauzată vătămarea intenţionată gravă 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii / vătămarea inten-
ţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii unei 
femei gravide. Că identitatea acesteia este alta decât cea 
a victimei vizate, este absolut irelevant sub aspectul răs-
punderii penale. Pentru că această împrejurare depăşeşte 
tiparul fixat în dispoziţia de la lit.b) alin.(2) art.151 /        
lit.c1) alin.(2) art.152 C.pen. RM. 

4. În continuare, ne vom referi la cea de-a treia 
ipoteză a circumstanţei agravante prevăzute la lit.b) 
alin.(2) art.151 / lit.c1) alin.(2) art.152 C.pen. RM:                   
săvârşirea infracţiunii profitând de starea de neputin-
ţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează 
vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic 
ori altui factor.

Această ipoteză presupune îndeplinirea cumulativă 
în principal a două condiţii: 1) victima să se afle într-o 
stare de neputinţă şi 2) făptuitorul să profite de această 
stare pentru a săvârşi vătămarea intenţionată gravă a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii / vătămarea inten-
ţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.

Vizavi de prima condiţie, prin „stare de neputinţă” 
înţelegem incapacitatea victimei de a se apăra din cauza 
nefuncţionării totale sau parţiale a conştiinţei ori a stării 
sale fizice sau psihice precare.

După cum rezultă din dispoziţia de la lit.b)               
alin.(2) art.151 / lit.c1) alin.(2) art.152 C.pen. RM, 
starea fizică sau psihică precară a victimei o repre-
zintă boala, handicapul fizic sau psihic, alţi factori 
(de exemplu, în unele cazuri, starea de ebrietate). De 
asemenea, la alţi asemenea factori cauzali se pot ra-
porta vârsta înaintată, vârsta fragedă, nefuncţionarea 
totală sau parţială a conştiinţei (de exemplu, somnul). 
În toate asemenea cazuri, important este ca victima, 
aflându-se în această stare, să nu aibă putinţa de a se 
apăra împotriva făptuitorului. 

În altă ordine de idei, pentru atestarea stării de 
neputinţă a victimei nu are însemnătate cine a creat 
respectiva stare: făptuitorul, victima însăşi, o terţă 
persoană. Totuşi, trebuie de accentuat următoarele: 
dacă făptuitorul – care a plănuit din timp să-i cauzeze 
victimei vătămarea intenţionată gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii / vătămarea intenţionată 
medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii – o aduce 
în stare de neputinţă (pe calea imobili zării prin legare, 
aplicării loviturilor etc.), această aducere în stare de 
neputinţă reprezintă metoda de săvârşire a infracţi-
unii specificate la art.151 sau 152 C.pen. RM, fără 
a constitui temei de agravare a răspunderii penale. 
Astfel, comiterea de către făptuitor a unor acte de 
natură a pune victima în imposibilitatea de a se apăra 
poate avea semnificaţia unor acte de pregătire sau 
de executare a infracţiunii specificate la art.151 sau 
152 C.pen. RM, care sunt absorbite în infracţiunea 
consumată. 

Răspunderea penală ar trebui agravată numai dacă 
făptuitorul profită de starea de neputinţă a victimei, care 
nu se datorează acţiunilor făptuitorului. În alţi termeni, 
când starea de neputinţă o creează făptuitorul, este 
obligatoriu ca intenţia de a crea starea dată să fie pree-
xistentă şi independentă de intenţia aceluiaşi făptuitor de 
a săvârşi infracţiunea profitând de starea de neputinţă a 
victimei. Rezultă, că la calificarea infracţiunii specificate 
la art.151 sau la art.152 C.pen. RM nu trebuie să se re-
ţină săvârşirea acesteia profitând de starea de neputinţă 
a victimei, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
două condiţii:

1) starea de neputinţă nu este preexistentă executării 
infracţiunii;

2) starea de neputinţă este consecinţa acţiunilor 
făptuitorului.

O altă problemă nelipsită de interes în contextul 
examinat (acel că starea de neputinţă nu trebuie să nu 
fie preexistentă executării infracţiunii) este cea privind 
(in)oportunitatea calificării în baza art.163 C.pen. RM, 
în cazul în care se săvârşeşte vătămarea intenţionată 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii / vătăma-
rea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii.

Practica judiciară nu este unitară în această pri-
vinţă. Astfel, în Decizia Colegiului penal al Judecă-
toriei Supreme a RSS Moldoveneşti nr.2c-808/88 din 
26.04.1988 se arată că, în cazul în care făptuitorul a 
dorit survenirea urmărilor grave, acţiunile lui urmează a 
fi calificate ca vătămare intenţionată gravă a integrităţii 
corporale; nu se cere o calificare suplimentară pentru 
lăsarea în primejdie.12 

Într-un alt caz, soluţia de calificare este calitativ 
diferită: prin sentinţa din 13.02.2006, M.I., C.I. şi 
D.N. au fost condamnaţi în baza alin.(4) art.151 şi în 
baza lit.b) alin.(2) art.163 C.pen. RM. Cei trei au fost 
declaraţi vinovaţi pentru că, la 31.10.2005, aflându-se, 
între orele 20 şi 21, în satul Saharna Veche, raionul 
Rezina, au iniţiat un conflict cu D.U., care a evoluat 
în bătaie. Toţi trei au lovit victima de mai multe ori cu 
pumnii, picioarele şi capul în diferite părţi ale corpului. 
În rezultat, i s-a cauzat o vătămare gravă periculoasă 
pentru viaţă. După aceasta, ştiind cu certitudine că 
D.U. se află într-o stare periculoasă pentru viaţă, fiind 
lipsit de posibilitatea de a lua măsuri de autoconser-
vare, făptuitorii au lăsat intenţionat victima la locul 
săvârşirii infracţiunii. După o oră şi jumătate, victima 
a fost găsită şi spitalizată. La 05.11.2005 victima a 
decedat în spitalul din or. Rezina. 

Sentinţa a fost atacată cu apeluri de către toţi 
inculpaţii. Prin decizia Colegiului penal al Curţii de 
Apel Chişinău din 05.07.2006, apelurile au fost admise, 
sentinţa atacată a fost casată şi s-a pronunţat o nouă 
hotărâre. Conform acesteia, M.I. a fost condamnat în 
baza alin.(4) art.151 C.pen. RM şi achitat în baza lit.b) 
alin.(2) art.163 C.pen. RM, din lipsă în acţiunile lui 
a elementelor constitutive ale infracţiunii. Totodată, 
C.I. şi D.N. au fost achitaţi de săvârşirea infracţiunii 
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prevăzute la alin.(4) art.151 C.pen. RM, din lipsă în ac-
ţiunile lor a elementelor constitutive ale infracţiunii, şi 
condamnaţi în baza lit.b) alin.(2) art.163 C.pen. RM. 

Hotărârile judecătoreşti au fost atacate cu recurs 
ordinar de către procuror. Acesta a solicitat casarea 
deciziei şi rejudecarea cauzei de către instanţa de apel, 
motivând că instanţa de apel l-a achitat ilegal pe M.I. 
în baza lit.b) alin.(2) art.163 C.pen. RM. Prin decizia 
Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 
27.02.2007, recursul procurorului a fost admis. A fost ca-
sată decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău 
din 05.07.2006 şi menţinută sentinţa din 13.02.2006.13 

Considerăm că nu este oportună calificarea suplimen-
tară potrivit lit.b) alin.(2) art.163 C.pen. RM, odată ce 
s-a reţinut în sarcina făptuitorului săvârşirea infracţiunii 
prevăzute la alin.(4) art.151 C.pen. RM. În această pri-
vinţă, are dreptate V.Stati când susţine: „Ar fi cu totul 
exagerat ca subiectul infracţiunii, ce implică violenţă, să 
fie tras la răspundere pentru atitudinea lui intimă faţă de 
rezultatul infracţiunii sale, precum şi pentru nedorinţa 
de a preîntâmpina urmările prejudiciabile ale infrac-
ţiunii respective. Aceasta ar însemna nu altceva decât 
aplicarea răspunderii de două ori pentru aceeaşi faptă. 
Or, făptuitorul pune victima într-o situaţie periculoasă 
pentru viaţă chiar prin infracţiunea sa, infracţiune ce im-
plică violenţă… Odată ce făptuitorul e sancţionat pentru 
violenţă, este inacceptabil să fie sancţionat pentru aceea 
că nu a prevenit efectele acestei violenţe”.14 Astfel, se 
prezintă ca excedentară calificarea suplimentară conform 
art.163 C.pen. RM, dacă victimei vătămării intenţionate 
grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii / vătămării 
intenţionate medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii 
nu i se acordă ajutor de către subiectul acestei infracţiuni, 
atunci când victima se află într-o stare periculoasă pentru 
viaţă şi este lipsită de posibilitatea de a se salva.

 Un alt aspect, legat de analiza celei de-a treia ipote-
ze a circumstanţei agravante prevăzute la lit.b) alin.(2) 
art.151 / lit.c1) alin.(2) art.152 C.pen. RM îl reprezintă 
oportunitatea considerării somnului ca expresie a stării 
de neputinţă a victimei. 

În context, vom supune examinării speţa următoare: 
prin sentinţa din 15.10.2008, C.Gh. a fost condamnat în 
baza lit.h) alin.(2) art.151 şi alin.(2) art.179 C.pen. RM. 
Astfel, la 31.05.2008, în jurul orei 05.00, făptuitorul 
a pătruns pe terenul privat aferent casei aparţinând 
lui C.A., din satul Chetrosu, raionul Drochia, fără 
consimţământul acestuia. A stricat geamul de la uşa 
de intrare în casă, a descuiat pe dinăuntru lacătul cu 
cheile ce atârnau în acesta, după ce a pătruns în casă. 
În timp ce C.A. dormea, i-a aplicat lovituri cu un pi-
cior de scaun în diferite părţi ale corpului. În rezultat, 
victima a suferit o vătămare gravă.15

Este adevărat că, la momentul săvârşirii faptei de 
către C.Gh., legea penală nu stabilea răspundere agra-
vată pentru vătămarea intenţionată gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, săvârşită profitând de starea 
de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care 
se datorează vârstei înaintate, bolii, handicapului fizic 

sau psihic ori altui factor. Însă, dacă o asemenea faptă 
ar fi comisă acum, la calificare ar trebui să se reţină 
şi circumstanţa agravantă specificată la lit.b) alin.(2) 
art.151 C.pen. RM.

Considerăm că, în comparaţie cu alte manifestări 
ale stării de neputinţă, somnul are o potenţialitate mai 
pregnantă de a fi raportat la starea de neputinţă. Somnul 
este suficient să denote de unul singur lipsa de putinţă 
a victimei de a se apăra împotriva făptuitorului, de a-i 
opune rezistenţă. Nu sunt necesare circumstanţe supli-
mentare, care să confirme că cel aflat în stare de somn 
se află în stare de neputinţă. Or, în timpul somnului, 
conştiinţa şi voinţa persoanei sunt deconectate. De 
aceea, persoana care doarme nu poate să reacţioneze la 
fel de adecvat la realitatea înconjurătoare, ca şi atunci 
când e trează. Săvârşirea vătămării intenţionate grave 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii / vătămării in-
tenţionate medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii 
asupra unei persoane care doarme trebuie recunoscută, 
fără rezerve, ca fiind săvârşită cu profitarea de starea 
de neputinţă a victimei.

Mai sus am consemnat că cea de-a treia ipoteză a 
agravantei specificate la lit.b) alin.(2) art.151 / lit.c1) 
alin.(2) art.152 C.pen. RM presupune îndeplinirea cu-
mulativă în principal a două condiţii: 1) victima să se 
afle într-o stare de neputinţă şi 2) făptuitorul să profite 
de această stare pentru a săvârşi infracţiunea.

Referitor la condiţia a doua, făptuitorul profită de 
starea de neputinţă a victimei pentru a săvârşi infracţiu-
nea, dacă: 1) cunoaşte, la momentul săvârşirii faptei, că 
victima se află într-o stare de neputinţă; 2) se foloseşte 
de împrejurarea dată tocmai întru a executa fapta de 
vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii / vătămare intenţionată medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii.

În dispoziţia de la lit.b) alin.(2) art.151 / lit.c1) alin.(2) 
art.152 C.pen. RM se cere ca starea de neputinţă a 
victimei să fie cunoscută de făptuitor sau evidentă 
pentru acesta. Astfel, circumstanţa agravantă analizată 
(în ipoteza săvârşirii infracţiunii profitând de starea de 
neputinţă a victimei) nu operează, dacă, la momentul 
săvârşirii infracţiunii, făptuitorul nu a ştiut că victima 
se află în stare de neputinţă. Aceasta pentru că nu există 
vinovăţie în privinţa acestei circumstanţe.

Tot aşa, nu se va putea reţine circumstanţa agra-
vantă de la lit.b) alin.(2) art.151 / lit.c1) alin.(2) art.152 
C.pen. RM (în ipoteza săvârşirii infracţiunii profitând 
de starea de neputinţă a victimei), în cazul în care făp-
tuitorul a cunoscut starea de neputinţă a victimei, dar, 
datorită procedeului concret de săvârşire a infracţiunii, 
la care a recurs, nu s-a folosit de această stare. În aceas-
tă situaţie, făptuitorul ca şi cum trece cu vederea că 
victima se află în stare de neputinţă. El nu doreşte să-şi 
uşureze de o asemenea manieră săvârşirea infracţiunii, 
deşi avea posibilitatea reală s-o facă. 

5. În continuarea studiului de faţă ne vom referi la 
săvârşirea infracţiunii asupra unei persoane în legătu-
ră cu îndeplinirea de către ea a obligaţiilor de serviciu 
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sau obşteşti, circumstanţă agravantă specificată la 
lit.c) alin.(2) art.151 / lit.d) alin.(2) art.152 C.pen. RM. 
În această ipoteză, în plan secundar, se aduce atingere 
relaţiilor sociale cu privire la îndeplinirea normală a 
obligaţiilor de serviciu sau obşteşti ale persoanelor în-
vestite cu o anumită autoritate sau responsabilitate, ca 
parte componentă a ordinii de drept instituite. Aceasta 
justifică agravarea răspunderii penale pentru vătămarea 
intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii / 
vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii, săvârşită în prezenţa agravantei stabilite la 
lit.c) alin.(2) art.151 / lit.d) alin.(2) art.152 C.pen. RM.

 Astfel, de exemplu, prezenţa circumstanţei agra-
vante analizate a fost atestată în cazul următor: B.V. a 
fost învinuit de săvârşirea infracţiunii prevăzute la lit.d) 
alin.(2) art.152 C.pen. RM. La 10.12.2006, aproximativ 
la ora 00.30, aflându-se în stare de ebrietate, B.V. a 
fost reţinut în faţa Primăriei satului Pepeni, raionul 
Sîngerei, de către inspectorul secţiei poliţiei criminale 
a CPR Sîngerei, Ş.O., în legătură cu comiterea unei 
contravenţii administrative. Pentru că a fost reţinut, 
B.V. i-a aplicat intenţionat lui Ş.O. lovituri, provocîn-
du-i o vătămare medie.16 

De menţionat că circumstanţa agravantă analizată 
nu este una de factură nouă. În parametri similari, ea a 
fost stabilită şi la alin.(2) art.95 „Vătămarea intenţio-
nată gravă a integrităţii corporale” şi la alin.(2) art.96 
„Vătămarea intenţionată mai puţin gravă a integrităţii 
corporale” din Codul penal din 1961. Cu toate acestea, 
în Hotărârea Plenului nr.7/1978 nu există explicaţii 
vizând săvârşirea infracţiunilor corespunzătoare asu-
pra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către 
ea a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti. În schimb, 
asemenea explicaţii există în Hotărârea Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în 
cauzele despre omorul premeditat”, nr.9 din 15.11.1993 
(în continuare – Hotărârea Plenului nr.9/1993).17 

La concret, în pct.12 al Hotărârii Plenului nr.9/1993 
se arată: „Sub noţiunea de îndeplinire a îndatoririlor de 
serviciu se subînţelege acţiunile oricărei persoane, care 
se referă la funcţiile ei de serviciu, ce reies din contrac-
tul de muncă cu întreprinderile şi organizaţiile de stat, 
cooperatiste sau altele, înregistrate în modul stabilit”. 
Astfel, rezultă următoarele caracteristici ale persoanei 
care îşi îndeplineşte obligaţiile de serviciu: 1) este o 
persoană care activează în cadrul unei întreprinderi, 
instituţii sau organizaţii, înregistrate în modul stabilit, 
indiferent de tipul de proprietate sau de forma juridică 
de organizare a acesteia; 2) este parte la contractul 
individual de muncă.

Vom fi în prezenţa erorii cu privire la calitatea 
agravantă a victimei în acel caz când făptuitorul are o 
reprezentare greşită cu privire la calitatea victimei de a 
fi persoană care îşi îndeplineşte obligaţiile de serviciu 
(de exemplu, atunci când făptuitorul nu cunoaşte despre 
activarea fără înregistrare sau încetarea existenţei în-
treprinderii, instituţiei sau organizaţiei, în cadrul căreia 
activează victima). În această ipoteză, calificarea se 

va face conform art.27 şi lit.c) alin.(2) art.151 / lit.d) 
alin.(2) art.152 C.pen. RM. Într-o asemenea ipoteză, în 
plan obiectiv, nu există o legătură dintre infracţiune şi 
îndeplinirea de către victimă a obligaţiilor de serviciu. 
Doar în reprezentarea subiectivă a făptuitorului este 
înregistrată sau continuă să activeze întreprinderea, 
instituţia sau organizaţia, în care activează victima.

În altă privinţă, pentru calificare, nu contează tipul de 
proprietate sau forma juridică de organizare a întreprin-
derii, instituţiei sau organizaţiei, în cadrul căreia victima 
îşi îndeplineşte obligaţiile de serviciu. Astfel, victima 
poate reprezenta: 1) persoana juridică de drept public 
sau persoana juridică de drept privat; 2) organizaţia 
comercială (societatea cu răspundere limitată, societatea 
pe acţiuni etc.); cooperativa; întreprinderea de stat sau 
întreprinderea municipală; organizaţia necomercială.

Mai sus am menţionat că cea de-a doua caracte-
ristică a persoanei, care îşi îndeplineşte obligaţiile de 
serviciu, constă în aceea că această persoană este parte 
la contractul individual de muncă.

Trebuie de menţionat că îndeplinesc obligaţiile de 
serviciu, inclusiv, salariaţii din aparatul asociaţiilor 
obşteşti, religioase, sindicale, patronale, al fundaţiilor, 
partidelor şi altor organizaţii necomerciale care folosesc 
munca salariată. Asemenea persoane îşi îndeplinesc 
obligaţiile de serviciu atunci când apar în postura de 
exponenţi ai aparatului organizaţiilor necomerciale. 
Atunci când apar în postura de membri oarecare ai 
organizaţiilor necomerciale, astfel de persoane pot să-şi 
îndeplinească doar obligaţiile obşteşti.

În alt context, este necesar de menţionat că activi-
tatea de întreprinzător nu este o activitate implicând 
îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. Îndeplinirea obli-
gaţiilor de serviciu presupune îndeplinirea nu a oricărei 
activităţi socialmente utile (de exemplu, a activităţii 
de întreprinzător sau a activităţii care rezultă dintr-un 
contract de drept civil). Îndeplinirea obligaţiilor de 
serviciu poate presupune exclusiv executarea îndatori-
rilor care rezultă dintr-un contract individual de muncă.                
O asemenea înţelegere corespunde sensului noţiunii 
„serviciu”, folosite în textul Codului penal (de exemplu, 
la lit.b) alin.(2) art.177, lit.a) alin.(2) art.178, lit.a) alin.(3) 
art.179, lit.d) alin.(2) art.190, lit.d) alin.(2) art.191, lit.a) 
alin.(2) art.204 etc. din Codul penal).

În alt context, la pct.12 al Hotărârii Plenului 
nr.9/1993, prin „îndeplinirea obligaţiilor obşteşti” se 
înţelege „îndeplinirea de către cetăţeni a îndatoririlor 
obşteşti care le sunt special încredinţate, precum şi 
acţiunile în interesele societăţii sau ale unor cetăţeni 
aparte (curmarea contravenţiilor, informarea organe-
lor puterii despre infracţiunile săvârşite sau care se 
pregătesc etc.)”.

Astfel, în primul rând, se are în vedere participarea 
victimei la activitatea gărzii populare, a comitetului de 
imobil (de stradă), a mişcării obşteşti, a organizaţiei pa-
cifiste, a organizaţiei de apărare a drepturilor omului, a 
organizaţiei de femei, de veterani, de invalizi, de tineret 
sau de copii, a societăţii ştiinţifice, tehnice, ecologiste, 
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cultural-educative, sportive, a altei societăţi benevole, 
a uniunii de creaţie, a comunităţii naţional-culturale, a 
altei asociaţii obşteşti. Nu este obligatoriu ca victima 
să fie membru al unei asociaţii obşteşti. Important este 
să nu presteze muncă salariată în cadrul unei asemenea 
asociaţii. Prestând munca salariată, victima îşi îndepli-
neşte obligaţiile de serviciu, nu cele obşteşti.

În al doilea rând, îndeplinirea obligaţiilor obşteşti 
poate presupune realizarea din proprie iniţiativă a 
acţiunilor în interesele societăţii sau ale unor cetăţeni 
aparte. Se au în vedere acţiunile de legitimă apărare 
a altei persoane sau a unui interes public, de reţinere 
a infractorului (a contravenientului), de denunţare 
a infractorului (a contravenientului), de criticare a 
neajunsurilor la adunarea colectivului de muncă, 
de renunţare de a participa la săvârşirea infracţiunii                              
(a contravenţiei) etc. 

În cele ce urmează vom releva semantismul noţiu-
nii „în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu 
sau obşteşti”, utilizate la lit.c) alin.(2) art.151 / lit.d) 
alin.(2) art.152 C.pen. RM.

Înainte de toate, este de esenţă stabilirea legăturii 
cauzale dintre îndeplinirea obligaţiilor de serviciu sau 
obşteşti, pe de o parte, şi săvârşirea infracţiunii de 
vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii / vătămare intenţionată medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, pe de altă parte. Aceasta pre-
supune că expresia „în legătură cu”, din dispoziţia de la 
lit.c) alin.(2) art.151 / lit.d) alin.(2) art.152 C.pen. RM, 
trebuie interpretată în sensul că vătămarea intenţionată 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii / vătămarea 
intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii 
poate fi săvârşită: 1) până la îndeplinirea obligaţiilor 
de serviciu sau obşteşti (în scopul neadmiterii); 2) în 
momentul îndeplinirii obligaţiilor respective (în scopul 
reprimării); 3) după îndeplinirea acelor obligaţii (din 
răzbunare).

În primul caz, infracţiunea este săvârşită până la 
îndeplinirea de către victimă a obligaţiilor de serviciu 
sau obşteşti, în scopul neadmiterii îndeplinirii acestora. 
Altfel spus, fie că victima nu a început să-şi îndeplineas-
că obligaţiile de serviciu sau obşteşti, fie că nu a fost 
constituită autoritatea publică, întreprinderea, instituţia 
sau organizaţia în care va activa victima. În aceste 
condiţii, este necesar ca victima să aibă posibilitatea 
reală să îndeplinească în viitorul apropiat obligaţiile de 
serviciu sau obşteşti (această împrejurare fiind conşti-
entizată de făptuitor).

În cel de-al doilea caz, infracţiunea e săvârşită în 
momentul îndeplinirii de către victimă a obligaţiilor 
de serviciu sau obşteşti, în scopul reprimării victimei 
pentru îndeplinirea acestora. Acest caz presupune două 
situaţii. În prima din ele, infracţiunea este comisă în 
timpul îndeplinirii nemijlocite de către victimă a unor 
obligaţii de serviciu sau obşteşti concrete, la locul de 
muncă (de activitate obştească) a victimei şi în timpul 
de muncă a acesteia. În cea de-a doua situaţie, infracţiu-
nea este săvârşită în timpul îndeplinirii de către victimă 

a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti, îndeplinire impli-
când totalitatea acţiunilor îndreptate spre atingerea unui 
anumit rezultat peste un timp anumit. Spre deosebire 
de prima situaţie, cea de-a doua se referă la săvârşirea 
infracţiunii nu neapărat la locul de muncă şi nu neapărat 
în timpul de muncă.

În fine, în cel de-al treilea caz, infracţiunea e săvâr-
şită după îndeplinirea de către victimă a obligaţiilor de 
serviciu sau obşteşti, din răzbunare pentru îndeplinirea 
acestora. Infracţiunea poate fi săvârşită din răzbunare 
pentru o acţiune concretă a victimei (concedierea din 
serviciu, exmatriculare, prezentarea depoziţiilor ca 
martor al acuzării etc.). Dar, infracţiunea poate avea 
la bază şi răzbunarea pentru atitudinea exigentă faţă 
de îndeplinirea în general a obligaţiilor de serviciu 
sau obşteşti.

În alt context, consemnăm că la lit.h) alin.(2) art.145 
C.pen. RM este stabilită răspundere agravată pentru 
săvârşirea omorului asupra unui reprezentant al auto-
rităţii publice ori a unui militar, ori a rudelor apropiate 
ale acestora, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea 
de către reprezentantul autorităţii publice sau militar a 
obligaţiilor de serviciu. În contrast, potrivit art.151 şi 
152 C.pen. RM, răspunderea se agravează numai atunci 
când infracţiunea e săvârşită în legătură cu îndeplinirea 
de către victimă a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti. 
Lipseşte un echivalent al agravantei de la lit.h) alin.(2) 
art.145 C.pen. RM.

Precizăm că înaintea intrării în vigoare a Legii 
pentru modificarea şi completarea Codului penal al 
Republicii Moldova din 18.12.2008 erau prevăzute la 
alineate diferite circumstanţele agravante care acum 
sunt stabilite la lit.d) şi h) alin.(2) art.145 C.pen. RM. 
Astfel, se justifica diferenţierea răspunderii penale în 
cele două ipoteze: reprezentantul autorităţii publice sau 
militarul trebuia apărat mai eficient, în comparaţie cu 
alte persoane care îşi îndeplinesc obligaţiile de servi-
ciu, sau cu persoanele care îşi îndeplinesc obligaţiile 
obşteşti. La moment, după ce au fost comasate alin.(2) 
şi (3) art.145 C.pen. RM, această diferenţiere nu se mai 
justifică. De aceea, se impune abrogarea prevederii de 
la lit.h) alin.(2) art.145 C.pen. RM.

Un motiv în plus în vederea abrogării acestei pre-
vederi îl constituie nejustificarea agravării răspunderii 
penale în cazul săvârşirii omorului asupra unei rude 
apropiate, a unui reprezentant al autorităţii publice ori 
a unui militar, în timpul îndeplinirii de către reprezen-
tantul autorităţii publice sau militar a obligaţiilor de 
serviciu (dar fără vreo legătură cu îndeplinirea acestor 
obligaţii). În această ipoteză, legea obligă invocarea 
agravantei de la lit.h) alin.(2) art.145 C.pen. RM. Cu 
toate acestea, nu există nici un suport pentru a afirma 
că săvârşirea omorului în împrejurările descrise ar pre-
zenta un grad de pericol social comparativ mai sporit 
cu cel al unui omor simplu. 

Din aceste considerente, recomandăm legiuitorului să 
nu suplinească prevederile art.151 şi 152 C.pen. RM cu 
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dispoziţii de genul celei statuate la lit.h) alin.(2) art.145 
C.pen. RM.

6. În continuare, atenţia ne va fi concentrată asupra 
săvârşirii vătămării intenţionate grave a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii / vătămării intenţionate 
medii a integrităţii corporale sau a sănătăţii de două 
sau mai multe persoane, circumstanţă agravantă spe-
cificată la lit.d) alin.(2) art.151 / lit.e) alin.(2) art.152 
C.pen. RM. În mod regretabil, în Hotărârea Plenului 
nr.7/1978 nu există explicaţii vizând săvârşirea in-
fracţiunilor corespunzătoare de două sau mai multe 
persoane. Astfel că vom încerca în cele ce urmează să 
oferim recomandările necesare interpretării şi aplicarii 
prevederilor de la lit.d) alin.(2) art.151 / lit.e) alin.(2) 
art.152 C.pen. RM.

Astfel, prezenţa circumstanţei agravante analizate 
a fost atestată în următoarele speţe: la 21.02.2008, 
aproximativ la ora 16.00, la oprirea din satul Palanca, 
raionul Drochia, C.A., C.S. şi C.D. l-au bătut pe A.C. 
I-au aplicat lovituri cu picioarele, cu pumnii şi cu be-
ţele, cauzându-i o vătămare gravă periculoasă pentru 
viaţă18; la 28.02.2008, aproximativ la ora 12.00, N.C., 
aflându-se într-o încăpere auxiliară situată în apropie-
rea Centrului comercial „Jumbo” din mun. Chişinău, 
împreună cu alte două persoane, i-a aplicat lui C.L. 
lovituri cu picioarele şi mâinile peste tot corpul, cau-
zându-i o vătămare gravă19; la 21.11.2007, aproximativ 
la ora 23.00, G.M., aflându-se, împreună cu O.C., în 
stare de ebrietate pe una din străzile satului Mândâc, 
raionul Drochia, i-a aplicat lui D.N. lovituri în diferite 
părţi ale corpului. Drept urmare, victimei i-a fost pro-
vocată dereglarea sănătăţii de lungă durată. Adică, o 
vătămare medie20; la 20.11.2006, aproximativ la ora 
03.30, în gospodăria lor din satul Căzăneşti, raionul 
Teleneşti, A.A. şi M.C. i-au aplicat lovituri cu băţul, cu 
pumnii şi picioarele lui R.C., pe care apoi au legat-o 
cu sârmă, cauzându-i o vătămare gravă periculoasă 
pentru viaţă21; la 23.12.2005, în jurul orei 20.00, V.B., 
aflîndu-se în satul Fântâna Albă, raionul Edineţ, a 
iniţiat cu V.S. o ceartă, care pe parcurs a evoluat în 
bătaie. V.B. i-a aplicat lui V.S. lovituri cu pumnii şi 
picioarele în diferite regiuni ale corpului. Ulterior, în 
bătaie s-au implicat S.P., I.B., P.L. şi A.S. Aceştia i-au 
aplicat victimei lovituri cu pumnii şi cu picioarele. În 
rezultat, victima a suferit fractura coastei a doua pe 
dreapta şi a noua pe stânga, echimoze şi escoriaţii pe 
faţă, care se consideră vătămare medie.22

Considerăm că agravanta examinată devine funcţi-
onală în oricare din următoarele trei ipoteze: 

 a) săvârşirea infracţiunii de doi sau mai mulţi 
coautori;

 b) săvârşirea infracţiunii de către o persoană care 
întruneşte semnele subiectului infracţiunii, în comun 
cu una sau mai multe persoane care nu întrunesc aceste 
semne;

 c) săvârşirea infracţiunii de către o persoană care în-
truneşte semnele subiectului infracţiunii, prin interme-
diul unei persoane care nu întruneşte aceste semne.

Astfel, de exemplu, în pct.18 al Hotărârii Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica ju-
diciară în procesele penale despre şantaj”, nr.16 din 
7.11.200523, se menţionează: „Şantajul săvârşit de două 
sau mai multe persoane are loc în următoarele cazuri:

a) şantajul a fost săvârşit în coautorat (inclusiv, 
coautorat cu repartizarea rolurilor);

b) şantajul a fost săvârşit de către o persoană, care 
întruneşte semnele subiectului infracţiunii, în comun 
cu o persoană care nu întruneşte aceste semne;

c) şantajul a fost săvârşit de către o persoană, care 
întruneşte semnele subiectului infracţiunii, prin in-
termediul unei persoane care cu bună-ştiinţă nu este 
pasibilă de răspundere penală”.

Nu avem nici un temei să nu apelăm la acest model 
de interpretare în cazul infracţiunilor specificate la lit.d) 
alin.(2) art.151 / lit.e) alin.(2) art.152 C.pen. RM. 

 Este neîntemeiat să considerăm că circumstanţa 
agravantă „de două sau mai multe persoane” se aplică 
doar în cazurile în care infracţiunea e săvârşită în co-
autorat. Este suficient ca numai una din persoanele care 
săvârşeşte vătămarea intenţionată gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii / vătămarea intenţionată medie 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii să aibă semnele 
subiectului infracţiunii, ca să-i fie imputată agravanta 
specificată. Noţiunea „de două sau mai multe persoane” 
nu este nici pe departe echivalentul noţiunilor „partici-
paţie simplă” sau „participaţie complexă, presupunând 
coautoratul”. Dacă legiuitorul ar fi dorit, ar fi utilizat în 
normele Părţii Speciale a Codului penal sintagma „prin 
participaţie simplă sau complexă”. Dar nu a făcut-o, 
deoarece a dorit să imprime un alt înţeles noţiunii 
„de două sau mai multe persoane” (utilizate în Partea 
Specială a Codului penal), altul decât cel pe care îl au 
noţiunile definite în art.44 şi 45 C.pen. RM. 

Noţiunea „de două sau mai multe persoane” desem-
nează o circumstanţă obiectivă, relevantă sub aspect 
juridic, consacrată în Partea Specială a Codului penal în 
calitate de circumstanţă agravantă, constituind reacţia 
legiuitorului împotriva faptelor celor care îşi înlesnesc 
activitatea infracţională, apelând la eforturile unor per-
soane iresponsabile sau care nu au atins vârsta răspun-
derii penale. În contextul agravantei „de două sau mai 
multe persoane”, astfel de fapte denotă o periculozitate 
socială mai pronunţată a subiectului infracţiunii, decât 
în cazul în care ar fi săvârşite în coautorat. De aceea, 
trebuie să-şi găsească estimare adecvată şi în planul 
individualizării pedepsei.

În acest sens, subiectul, care săvârşeşte infracţiu-
nea împreună cu persoanele care nu sunt pasibile de 
răspundere penală, îşi sporeşte considerabil poten-
ţialul în vederea atingerii rezultatului infracţional. 
Astfel de persoane îi înlesnesc subiectului săvârşirea 
infracţiunii, ca şi cum ar acţiona un grup constituit 
numai din subiecţi, dacă nu chiar mai rezultativ. În 
planul evaluării sociale, astfel de grupuri sunt real-
mente infracţionale, deoarece, de rând cu infractorul 
real, din ele fac parte potenţiali infractori, care ulte-
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rior vor deveni infractori. Pe lângă aceasta, astfel de 
infracţiuni sunt obiectiv percepute de către victimă în 
calitate de infracţiuni comise în grup, deoarece pentru 
ea este determinantă pluralitatea faptică a făptuitorilor, 
nu putinţa acestora de a fi subiecţi ai infracţiunii. În 
afară de aceasta, persoana, care întruneşte semnele 
subiectului infracţiunii, este conştientă de faptul că 
depoziţiile minorului sau ale persoanei iresponsa-
bile, făcute într-un proces penal, nu vor fi la fel de 
exacte, juste şi credibile ca ale unei persoane adulte 
şi responsabile. 

Toate acestea confirmă că, în conjunctura agravantei 
„de două sau mai multe persoane”, astfel de fapte deno-
tă o periculozitate socială mai pronunţată a subiectului 
infracţiunii, decât în cazul în care ar fi săvârşite în 
coautorat. Tocmai de aceea, este necesar să-şi găsească 
estimare adecvată în planul individualizării pedepsei.

 Circumstanţa agravantă prevăzută la lit.d) alin.(2) 
art.151 / lit.e) alin.(2) art.152 C.pen. RM este aplicabilă 
şi în ipoteza de săvârşire a infracţiunii de o persoană, 
care are semnele subiectului infracţiunii, prin interme-
diul unei persoane care nu are astfel de semne. 

Că tocmai la săvârşirea infracţiunii ia parte persoana 
care nu are semnele subiectului infracţiunii ne-o de-
monstrează interpretarea atentă a prevederilor alin.(2) 
art.42 C.pen. RM. În acord cu aceste prevederi, o astfel 
de persoană, care săvârşeşte nemijlocit infracţiunea, se 
consideră autorul nemijlocit (imediat) al infracţiunii. 
Totodată, persoana, care săvârşeşte infracţiunea prin 
intermediul unei persoane care nu este subiect al in-
fracţiunii, deşi nu săvârşeşte nemijlocit infracţiunea, 
este autorul mijlocit (mediat) al infracţiunii. Ambele 
persoane – atât autorul nemijlocit (imediat), cât şi 
autorul mijlocit (mediat) – săvârşesc infracţiunea. 
Aceasta decurge din alin.(2) art.42 C.pen. RM: legiui-
torul foloseşte termenul „săvârşeşte” referitor la autorul 
nemijlocit (imediat) şi expresia „a săvârşit” cu referire 
la autorul mijlocit (mediat).

În alt context, întrucât cele două sau mai multe per-
soane trebuie să săvârşească infracţiunea, noţiunea „de 
două sau mai multe persoane” nu se referă la cei care 
numai contribuie la săvârşirea infracţiunii în calitate 
de organizatori, instigatori, complici. Această noţiune 
este operantă doar atunci când cel puţin două persoane 
săvârşesc infracţiunea. Aceasta însă nu exclude ca, pe 
lângă aceste cel puţin două persoane, să ia parte la ac-
tivitatea infracţională alte persoane având calitatea de 
organizatori, instigatori sau complici. În context, este 
ilustrativă speţa următoare: la 12.06.2006, aproximativ 
la ora 16.00, fiind în stare de ebrietate şi aflându-se 
în casa lui I.C. din or. Otaci, raionul Ocniţa, G.A. a 
instigat o altă persoană să-i aplice lui V.L. multiple 
lovituri în diferite părţi ale corpului. În rezultat, victima 
a suferit o vătămare gravă.24 

În concluzie: noţiunea „de două sau mai multe per-
soane”, în sensul consemnat la lit.d) alin.(2) art.151 / 
lit.e) alin.(2) art.152 C.pen. RM, presupune pluralitatea 
de făptuitori. Iar aceşti făptuitori trebuie să aibă calita-

tea de autori mijlociţi (mediaţi) sau autori nemijlociţi 
(imediaţi) ai infracţiunii. Un autor – mediat sau ime-
diat – al infracţiunii, alături de o altă persoană având 
calitatea de organizator, instigator sau complice, nu 
formează conţinutul noţiunii „de două sau mai multe 
persoane”.
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SUMMARY
The contract as a juridical category interposes a certain classification based on different general 

criteria, a classification permitting a more equitable characterization of the contract of electric energy 
delivery as a particular kind of the contract. The necessity of classifications is important for the deter-
mination of the juridical nature and regime applicable to the kinds of contracts, which are subordinated 
to each type.  Thus, assigning to a contract the name, that is bilateral or synalagmatic, we shall realize, 
without being necessary to specify, that the contract will  be  enforced a certain juridical regime, which 
is valid for bilateral contracts, without any distinctions.  

C
soanelor, necesitând un cadru juridic adecvat, concret 
adaptat specificului relaţiilor, pe când reglementarea 
acestui tip de raporturi doar de dreptul obligaţional 
este insuficientă şi deseori creează divergenţe şi lacune 
în aplicare.

Contractul de furnizare a energiei electrice, deşi este 
frecvent utilizat, nu este încadrat de iure în nici un tip de 
contract pentru care ar exista o reglementare completă 
în legislaţie. Încadrarea a fost evitată atât de Codul civil 
al Republicii Moldova, în redacţia din 26.12.19641, cât 
şi de Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV 
din 06.06.2002, în vigoare din 12.06.2003.2 În perioada 
trecerii la economia de piaţă importanţa materializării 
voinţei în formă contractuală a crescut evident, de aceea 
este necesar ca în Codul civil al Republicii Moldova 
să fie specificate elementele contractelor care ar indica 
apartenenţa anumitor contracte, frecvent utilizate, la 
categoriile de contracte care conţin o reglementare 
completă în legislaţie. Ştiinţa dreptului civil nu a ela-
borat până în prezent sistematizarea unanim acceptată 
a diverselor tipuri de contracte ce se aplică în eonomia 
naţională.

Distingem o gamă largă de specii de contracte ce 
se individualizează atât prin caracterele specifice pe 
care le comportă obligaţiile ce revin părţilor, cât şi, 
ca o consecinţă – prin regimul răs punderii pe care o 
antrenează neexecutarea acestor obligaţii.

Natura juridică a contractului de furnizare a 
energiei electrice poate fi determinată doar prin 

calificarea şi încadrarea acestuia într-un anumit tip 
de contract. 

Contractul ca o categorie juridică interpune o anu-
mită clasificare, întemeiată pe diferite criterii generale 
şi specifice, clasificare ce ne va permite o caracterizare 
mai justă a contractului de furnizare a energiei electrice 
ca specie particulară de contract. Necesitatea clasifică-
rilor prezintă importanţă pentru determinarea regimului 
juridic aplicabil speciilor de contracte ce se subsumează 
fiecărui tip. Astfel, atribuind unui contract calificativul 
că el este bilateral sau, cum i se mai spune, sinalgma-
tic, ne vom da seama, fără a fi necesar să precizăm, că 
acelui contract i se va aplica un anumit regim juridic, 
care este valabil pentru contractele sinalagmatice, fără 
careva distincţii. 

Dar să trecem la analiza trăsăturilor caracteristi-
ce contractului de funrizare a energiei electrice prin 
prisma particularităţilor de clasificare deja cunoscute 
în doctrină.

1) După modul în care se exprimă voinţa părţilor în 
contracte, acestea pot fi: contracte negociate, contracte 
de adeziune, contracte obligatorii, pe care unii autori 
le denumesc chiar „contracte forţate”3, şi contracte 
autorizate.4 

Regulamentul pentru furnizarea şi utiliza rea ener-
giei electrice5 (în continuare – Regulament), precum şi 
alte acte normative6 stabilesc în sarcina consumatorilor 
şi a furnizorilor de energie electrică o serie de drepturi 
subiective de creanţă şi obligaţii. 

Conţinutul contractului este constituit din totalitatea 
clauzelor acestuia asupra cărora părţile au convenit de 

ontractarea energiei electrice constituie un factor 
important în economie şi în viaţa cotidiană a per-
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comun acord şi care consfinţesc drepturile şi obliga-
ţiile contractuale ale părţilor. În temeiul principiului 
libertăţii contractuale, părţile sunt în drept să includă 
în contractul lor cele mai diverse clauze, cu condiţia 
ca acestea să nu contravină normelor imperative de 
drept, ordinii publice şi bunelor moravuri (C.civ. RM, 
art.9).

Drepturile şi obligaţiile părţilor rezultă din con-
ţinutul contractului de furnizare a energiei electrice 
care, potrivit pct.27 din Hotărârea Agenţiei Naţionale 
pentru Reglementare în Energetică privind aprobarea 
Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea ener-
giei electrice, va conţine în mod imperativ clauzele 
obligatorii specificate în Anexa nr.1 la Regulament. 
În general, clauza contractuală este stipulaţia sau pre-
vederea relativ independentă stabilită prin acordul de 
voinţă al părţilor (sau considerată ca atare în temeiul 
unei dispoziţii legale supletive de la care părţile nu au 
derogat expres) în cuprinsul unui contract.7 

2) Potrivit literaturii de specialitate8, la clasificarea 
contractelor în contracte negociate şi de adeziune drept 
bază se ia modul conform căruia se instituie clauzele 
contractului. Adică, contracte negociate sunt acelea 
ale căror clauze sunt rezultate din negocierile dintre 
părţi, iar contractele de adeziune sunt acelea ale căror 
clauze sunt prestabilite de către una dintre părţi, cealaltă 
parte neavând putinţa să le negocieze şi să influenţeze 
asupra conţinutului lor. De asemenea, se opinează că 
partea căreia i se propune contractul de adeziune are 
două posibilităţi: ea poate să-l accepte, adică să adere 
la el, sau să renunţe la încheierea contractului. Din cele 
expuse reiese că, de fapt, în acest caz, drept criteriu de 
clasificare este nu voinţa părţii asupra clauzelor pre-
stabilite ale contractului, ci voinţa acestei părţi asupra 
încheierii contractului. Prin urmare, pentru consumator 
acest contract este un contract de adeziune. Drept cri-
teriu de clasificare a contractelor în contracte obliga-
torii se ia impactul voinţei asupra încheierii şi asupra 
conţinutului contractului, iar la contractele autorizate 
se ia acceptul terţului la încheierea contractului şi nu 
voinţa asupra clauzelor acestuia. 

Analizând după acest criteriu contractul de furni-
zare a energiei electrice ce ne interesează, s-ar părea 
că contractul de furnizare a energiei electrice este, 
la prima vedere, un contract negociat, de adeziune, 
obligatoriu şi autorizat. Conchidem că criteriul de 
clasificare a contractelor după modul în care se exprimă 
voinţa părţilor se referă la două situaţii: a) la voinţa 
asupra clauzelor contractuale şi b) la voinţa asupra 
încheierii acestuia. Pentru contractul de furnizare a 
energiei electrice consumatorilor casnici predomină 
voinţa asupra încheierii contractului, deoarece voinţa 

asupra clauzelor contractuale este a priori prevăzută 
în Regulament.

În temeiul celor menţionate putem afirma că dacă în 
contractul de furnizare a energiei electrice consumato-
rilor casnici ar predomina voinţa asupra clauzelor con-
tractuale, am fi în faţa unui contract negociat. Afirmaţia 
nu rezistă pe motiv că importanţa clauzelor pasibile de 
negociere este atât de nesemnificativă, încât nu există 
argumente valabile pentru constatarea caracterului 
negociat al contractului. Astfel, conform prevederilor 
art.32 din Legea cu privire la energia electrică, furni-
zarea energiei electrice se efectuează numai în bază 
de contract încheiat între furnizor şi consumator, iar 
clauzele contractuale pot fi detalizate şi completate în 
anexe şi în alte acte adiţionale. De asemenea, se pre-
vede că cererile consumatorilor privind achiziţionarea 
de energie electrică şi modificarea contractelor deja 
încheiate se examinează şi se satisfac de furnizor în 
măsura posibilităţilor sale tehnice.

Instituţia care a aprobat Regulamentul ce prevede 
clauzele obligatorii ale contractului de furnizare a 
energiei electrice este Agenţia Naţională pentru Regle-
mentare în Energetică. Prevederile acestui Regulament 
prezintă consumatorul într-o lumină superficial favora-
bilă, acesta, însă, neavând efectiv nici o posibilitate de 
negociere a clauzelor contactului. Regulamentul conţi-
ne mai multe dispoziţii care admit negocierea anumitor 
clauze contractuale, însă acestea sunt nesemnificative. 
În continuare ne vom referi succint la clauze contractu-
ale pe care legiuitorul le dă drept negociabile.

Aşadar, conform pct.29 din Regulament, furnizorul 
încheie cu consumatorul casnic contract de furnizare 
a energiei electrice pentru fiecare loc de consum luat 
aparte sau pentru mai multe locuri de consum, în ca-
zul acordului în scris al consumatorului, cu condiţia 
indicării specificului fiecărui loc de consum într-o 
anexă la contract. De asemenea, potrivit pct.45 din 
Regulament, contractul poate fi modificat în partea 
puterii contractate care constituie puterea electrică 
pe care consumatorul are dreptul să o consume din 
reţeaua electrică, la un loc de consum, convenită de 
părţi la încheierea contractului de furnizare a energiei 
electrice. Puterea contractată este, de fapt, obiectul 
contractului. O altă normă care dă posibilitate con-
sumatorului să negocieze este stabilită în pct.84 din 
Regulament, care prevede că plata energiei electrice se 
efectuează în baza facturii emise lunar de către furnizor 
şi înmânată consumatorului sau expediată prin poştă. În 
unele cazuri, plata poate fi efectuată prin alte metode şi 
în alte termene, specificate în contractul de furnizare a 
energiei electrice, iar în cazul în care consumul lunar nu 
depăşeşte 20 kWh, furnizorul poate emite, cu acordul 
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în scris al consumatorului casnic, o singură factură de 
plată a energiei electrice pentru o perioadă convenită 
între părţi, dar care nu depăşeşte 3 luni. Cele expuse  
confirmă caracterul negociat al anumitor clauze din 
contractul de furnizare a energiei electrice.

De regulă, modificarea contractelor se face prin 
acordul de voinţă al părţilor. Contractele încheiate cu 
consumatorii casnici nu sunt susceptibile de multe 
modificări, singura ocazie fiind modificarea puterii con-
tractante (pct.45 din Regulament) sau schimbarea de-
numirii persoanei juridice (pct.43 din Regulament).

Din cele menţionate constatăm că chiar şi clauzele 
admise spre negociere nu creează posibilităţi reale de 
a negocia. Analizând caracterul negociabil al contrac-
tului de furnizare a energiei electrice, concluzionăm 
că instituţia abilitată în domeniu – Agenţia Naţională 
pentru Reglementare în Energetică – practic a restrâns 
la minimum posibilitatea de negociere atât din iniţiativa 
consumatorului, cât şi din iniţiativa furnizorului, însă 
în favoarea ultimului.

Potrivit pct.27 din Regulament, contractul de fur-
nizare a energiei electrice consumatorilor casnici va 
conţine în mod imperativ clauzele obligatorii specifi-
cate în Anexa nr.1 la Regulament, adică clauzele sunt 
prestabilite, numai că, în cazul nostru, nu sunt stabilite 
nici de către furnizor, nici de către consumator, ci de 
către legiuitor. Prin urmare, nici una dintre părţi nu 
are putinţa să le negocieze şi să influenţeze asupra 
conţinutului lor. Mai mult ca atât, în conformitate cu 
dispoziţiile pct.51, 52, 53, 54 din Regulament, atât con-
sumatorul, cât şi furnizorul au drepturile şi obligaţiile 
specificate în aceste prevederi, indiferent de faptul dacă 
acestea sunt prevăzute sau nu în contractul de furnizare 
a energiei electrice.

În esenţă, contractul de furnizare a energiei elec-
trice a priori este un contract de adeziune, din cauza 
monopolului privind furnizarea energiei electrice şi 
situaţiei juridice dominante a furnizorului în raportul 
juridic respectiv. 

 În consecinţă, din cele relatate rezultă cu certitudine 
că contractul de furnizare a energiei electrice este un 
contract de adeziune.

Contracte obligatorii sunt acele contracte a căror 
încheiere şi conţinut sunt impuse prin lege. Existenţa 
contractelor obligatorii în dreptul civil constituie o 
derogare de la principiul libertăţii contractuale spe-
cificat la alin.(2) art.667 din Codul civil în vigoare, 
care prevede că obligarea la înheierea unui contract 
este interzisă, cu excepţia cazurilor când obligaţia de a 
contracta este prevăzută de acest Cod, de lege sau dacă 
reiese dintr-o obligaţie asumată benevol. Iar, conform 
art.669 din Codul civil, dacă una din părţile contractante 

deţine o poziţie dominantă pe piaţă, ea este obligată să 
contracteze în acest domeniu. Totodată, ea nu poate să 
impună fără motive temeinice celeilalte părţi condiţii 
contractuale disproporţionate. 

Analizând domeniul furnizării energiei electrice 
prin prisma poziţiei ocupate pe piaţă, constatăm că prin 
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Pla-
nului de restructurare a sectorului electroenergetic, 
nr.628 din 08.07.19979 s-a decis demonopolizarea 
sistemului energetic, care era realizat exclusiv de 
Compania de Stat „Moldenergo”. Cu toate acestea, 
furnizorul de energie electrică rămâne să ocupe o pozi-
ţie dominantă pe piaţă, în accepţiunea Legii cu privire 
la protecţia concurenţei nr.1103 din 30.06.2000,10 care 
în art.2 defineşte poziţia dominantă pe piaţă ca fiind 
situaţie exclusivă a agentului economic pe piaţa de 
mărfuri, care îi dă acestuia posibilitatea de a exercita, 
singur sau împreună cu alţi agenţi economici, influen-
ţă decisivă asupra condiţiilor generale de circulaţie a 
mărfii pe piaţa respectivă sau de a împiedica accesul 
pe piaţă al unor alţi agenţi economici. Din cele expuse 
şi în temeiul pct.23 din Regulament, care prevede că 
furnizorul este obligat să încheie contract de furnizare 
a energiei electrice cu solicitantul, întocmind actul de 
dare în exploatare a echipamentului de măsurare în 
două exemplare, semnat de părţile contractante, nead-
miţând discriminarea solicitantului sub nici o formă, 
rezultă că contractul de furnizare a energiei electrice 
este unul obligatoriu pentru furnizor.

Drepturile şi obligaţiile consumatorului şi ale 
subconsumatorului în contractul de transmitere a ener-
giei electrice pot apărea drept consecinţă a acordului 
furnizorului, aşa cum este condiţionat în pct.10 din 
Regulament. Astfel, contractul, a cărui valabilitate 
depinde de acordul unui terţ, este un contract autorizat 
şi va produce efecte doar în prezenţa acordului. Regu-
lamentul prevede obligativitatea acordului furnizorului 
privind încheierea contractului dintre consumator 
şi subconsumator, deoarece acesta nemijlocit aduce 
atingere intereselor furnizorului de energie electrică. 
În temeiul atribuţiilor pe care le conferă legiuitorul 
furnizorului, am putea afirma că acordul furnizorului 
este necesar în vederea exercitării controlului asupra 
conţinutului acestuia. Afirmaţia ar fi valabilă în lipsa 
prevederii legale specificate la pct.12 din Regulament, 
care prevede că furnizorul nu are dreptul să se implice 
în raporturile dintre consumator şi subconsumator după 
încheierea contractului între ei.

Aşadar, contractul de transmitere a energiei elec-
trice încheiat între consumator şi subconsumator 
este un contract autorizat, cu toate că la pct.10 din 
Regulament e stipulat dreptul consumatorului, dar nu 
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obligaţia acestuia de a transmite energie electrică unui 
subconsumator. 

3) Trăsăturile specifice pe care le are energia elec-
trică ca obiect al raporturilor generate de furnizare a 
energiei electrice necesită determinarea volumului 
drepturilor şi obligaţiilor părţilor, adică conţinutul 
contractului care nu sunt proprii nici contractului de 
prestare a serviciilor, nici contractului de vânzare-cum-
părare, nici contractului de locaţiune, nici contractului 
de transport. 

4) Un alt criteriu de clasificare al contractelor este 
după conţinut. Potrivit acestui criteriu, distingem 
contracte sinalagmatice, în care fiecare dintre părţi se 
obligă reciproc, astfel încât obligaţia fiecăreia din ele 
să fie corelativă obligaţiei celeilalte, şi contracte uni-
laterale, care generează obligaţii doar pentru una dintre 
părţi. Conform acestei clasificări, contractul de furni-
zare a energiei electrice este un contract sinalagmatic, 
pe motiv că există o corelaţie şi interdependenţă între 
obligaţiile furnizorului şi ale consumatorului. Astfel, 
în contractul de furnizare a energiei electrice furnizorul 
este debitorul obligaţiei de furnizare a energiei electrice 
prin reţea consumatorului şi, concomitent, creditorul 
obligaţiei de plată a preţului, iar consumatorul este 
debitorul obligaţiei de plată a preţului şi, concomitent, 
creditorul obligaţiei de furnizare a energiei electrice.

5) Raporturile contractuale au, de regulă, ca scop 
obţinerea anumitor avantaje. În funcţie de scopul urmă-
rit, contractele se clasifică în contracte cu titlu oneros 
şi contracte cu titlu gratuit. Contracte cu titlu oneros 
sunt acele contracte, în care avantajului patrimonial pe 
care o parte îl procură celeilalte părţi sau unui terţ îi 
corespunde un avantaj patrimonial corelativ. Contracte 
cu titlu gratuit sunt acele contracte, în care avantajul 
patrimonial conferit uneia dintre părţi nu are drept scop 
obţinerea avantajului corelativ.11 Caracterul oneros al 
contractului de furnizare a energiei electrice rezultă din 
prevederile specificate la lit.c) pct.52 din Regulament, 
care prevede că consumatorul este obligat să achite 
integral plata pentru energia electrică şi penalităţile 
prevăzute de contract, în termenul indicat în factură. 
Astfel, legiuitorul nu admite sub nici o formă caracterul 
gratuit al contractului de furnizare a energiei electrice, 
interzicând negocierea condiţiei contractuale de plată, 
atrbuindu-i în mod imperativ caracter oneros. Conform 
acestui criteriu, contractul de furnizare a energiei elec-
trice este oneros şi comutativ, deoarece existenţa şi 
întinderea prestaţiilor furnizorului şi consumatorului 
este certă şi poate fi apreciată chiar la momentul în-
cheierii contractului respectiv.

6) După modul de formare, contractele se clasifică 
în: consensuale, solemne, înregistrate şi reale.

Potrivit pct.6 din Regulament, furnizarea energiei 
electrice se efectuează numai în baza contractului de 
furnizare a energiei electrice, încheiat între consuma-
tor şi furnizor, iar, conform pct.27 din Regulament, 
contractul se întocmeşte în două exemplare, conţinând 
în mod imperativ clauzele obligatorii specificate în 
Anexă la Regulament. Din cele expuse rezultă că 
contractul se încheie în forma scrisă. Astfel, forma 
contractului de furnizare a energiei electrice cade sub 
incidenţa alin.(2) art.208 din Codul civil în vigoare, 
care prevede că forma este o condiţie de valabilitate 
a actului juridic numai în cazurile expres prevăzute 
de lege. 

Aşadar, sarcina pe care ne-o punem este stabilirea 
momentului încheierii contractului de furnizare a 
energiei electrice.

Conchidem că forma contractului de furnizare a 
energiei electrice este obligatoriu forma scrisă. Care ar 
fi atunci consecinţele nerespectării condiţiei de formă 
a contractului?

Potrivit alin.(2) art.211 din Codul civil în vigoare, 
nerespectarea formei scrise a actului juridic atrage 
nulitatea (nullum actum) lui numai în cazul în care 
acest efect este expres prevăzut de lege sau prin acordul 
părţilor. Referitor la acest temei de nulitate a conven-
ţiei, dispoziţia art.47 din Codul civil în redacţia din 
26.12.1964 era mai restrânsă şi prevedea că este nulă 
convenţia care nu corespunde prevederilor legii.

Astfel, pct.2.1 din Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova privind Regulamentul pentru furnizarea şi 
utilizarea energiei electrice, nr.258 din 06.08.199612, 
stipula că consumul de energie electrică fără contract 
încheiat în prealabil este considerat consum fraudulos 
şi constituie o contravenţie sau infracţiune, după caz. 
Dacă dispoziţia menţionată nu specifică expres forma 
contractului, atunci pct.22 din sursa expusă prevedea 
că contractul-cadru se întocmeşte de furnizor, situaţie 
care ne conduce la ideea formei scrise a contractului 
de furnizare a energiei electrice.

 Acelaşi concept privind consecinţele utilizării 
energiei elecrice fără un contract încheiat în formă 
scrisă de către furnizor şi consumator se menţinea şi 
în Hotărârea ANRE privind aprobarea Regulamentu-
lui pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice, 
nr.42 din 30.08.2001,13 care la pct.4.2 menţionează că 
consumul de energie electrică fără contract încheiat 
între furnizor şi consumator este considerat consum 
fraudulos, constituie infracţiune şi se sancţionează 
conform normelor Codului penal. Calificarea drept 
consum fraudulos a utilizării energiei electrice fără 
contract are originea în perioada de până la 1996, când 
contractarea energiei electrice era atestată prin carnetul 
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de evidenţă a consumului de energie electrică, fiind 
asimilată condiţiei de formă scrisă a contractului.

 Prin urmare, în rezultatul consecutivităţii istorice a 
normelor de reglementare a furnizării energiei electrice, 
constatăm că nerespectarea formei scrise a contracului 
de furnizare a energiei electrice conducea la calificarea 
consumului drept consum fraudulos, care avea drept 
consecinţă calcularea energiei electrice consumate 
conform sistemului pauşal. Într-adevăr, calificarea drept 
consum fraudulos a utilizării energiei electrice fără 
contract era o consecinţă care presupunea o anumită 
răspundere, dar nu o anulare a contractului; or, contract 
nici nu-a existat.

În cazul dat suntem în faţa situaţiei în care trebuie să 
acceptăm că forma contractului de furnizare a energiei 
electrice este forma scrisă obligatorie, a cărei nerespec-
tare duce la inexistenţa contractului; deci, nici nu pot 
fi invocate relaţiile contractuale.

 Pe de altă parte, constatarea consumului fraudulos 
constituie temei de deconectare de la reţea. Rezultă că 
se întrerup nişte relaţii care nici nu au generat raport 
juridic contractual. De asemenea, menţionăm că nici 
unul din actele normative speciale nu prevedea expres 
nulitatea contractului drept consecinţă a nerespectării 
formei contractului. 

Cele expuse ne permit să conchidem că, deşi nor-
mele speciale prevedeau forma scrisă a contractului 
de furnizare a energiei electrice, ele nu indicau expres 
că nerespectarea acestei condiţii atrage nulitatea con-
tractului.

 Situaţia se confirmă prin faptul că însăşi conectarea 
locului de consum la reţeaua electrică genera consecinţe 
juridice prin acceptul tacit al utilizatorului de energie 
electrică, care în rezultat achita consumul de energie 
electrică, ceea ce dovedea acceptarea şi executarea 
condiţiilor contractuale. 

 Considerăm că raportul nu putea fi afectat de nu-
litatea absolută, ci doar de nulitate relativă, deoarece, 
din punct de vedere juridic, relaţia nu cădea sub inci-
denţa dispoziţiilor art.48 din Codul civil (în redacţia 
din 26.12.1964).

În temeiul faptului că, potrivit dispoziţiilor alin.(1) 
art.44 din Codul civil (în redacţia din 26.12.1964), 
convenţiile puteau fi încheiate verbal sau în scris (în 
formă scrisă sau notarială), conchidem că utilizarea 
energiei electrice era condiţionată de doi factori de 
bază, întrunirea cărora dădea valabilitate condiţiei 
formei contractului de furnizare a energiei electrice, 
şi anume: a) conectarea reală a locului de consum la 
reţeaua electrică a furnizorului; b) atestarea carnetului 
de evidenţă a consumului de energie electrică sau a 
facturii de plată a acesteia.

Cele expuse se încadrau în prevederile alin.(2) 
art.44 din Codul civil (în redacţia din 26.12.1964), 
care prevedea că convenţia, pentru care legea nu 
stabileşte o anumită formă, se consideră încheiată 
şi în cazul când comportarea persoanei arată vădit 
voinţa ei de a încheia convenţia. 

 Din cele expuse putem afirma că forma contractului 
de furnizare a energiei electrice era considerată verbală, 
în temeiul faptului că normele speciale nu prevedeau 
expres consecinţa nerespectării contractului. 

În sensul evoluţiei prevederilor legale care regle-
mentează forma contractului de furnizare a energiei 
electrice, observăm tendinţa de a i se acorda contractu-
lui forma scrisă (simplu) ca condiţie de valabilitate, însă 
toate actele speciale omit stipularea expresă privind 
consecinţele nerespectării formei, condiţie specificată 
de normele imperative ale Codului civil (în redacţia din 
26.12.1964). De aici rezultă că nerespectarea formei 
scrise a contractului de furnizare a energiei electrice 
nu atrăgea nulitatea acestuia. Norma specială indica 
doar noţiunea „fără contract”, însă nu concretiza forma 
acestuia.

 În temeiul confirmării celor expuse, menţionăm 
drept exemplu dispoziţia pct.6.1 din Hotărârea Guver-
nului Republicii Moldova nr.258 din 06.05.1996, care 
prevedea că „furnizorul va întrerupe furnizarea energiei 
electrice în cazul consumării energiei electrice fără 
contract încheiat în acest scop”, însă nu reglementa în 
nici un mod consecinţele relaţiei în baza căreia persoana 
a utilizat energie electrică.

 În context, putem concluziona că până la adoptarea 
Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.258 din 
06.05.1996 se prezuma forma verbală a contactului de 
furnizare a energiei electrice, deoarece norma legală 
specială nu întrunea condiţiile specificate de Codul 
civil (în redacţia din 26.12.1964) care prevedea ca 
condiţie de valabilitate forma scrisă a contractului şi 
califica utilizarea energiei electrice fără contact drept 
consum fraudulos. Astfel, pentru încheierea contractului 
de furnizare a energiei electrice era suficientă simpla 
manifestare de voinţă a părţilor, iar dacă părţile doreau, 
completau această manifestare a voinţei cu un înscris 
materializat prin carnet de evidenţă a consumului de 
energie electrică, care nu avea scopul (ad validitatem) 
de a da validitate contractului, ci avea drept scop (ad 
probationem) asigurarea unui mijloc de probă privind 
încheierea acestuia. Din punct de vedere teoretic, sub 
toate aspectele formei, după modul de formare şi începu-
tul efectului său juridic, contractul de furnizare a ener-
giei electrice îl calificăm drept contract consensual.

 Dorinţa legiuitorului de a supune contractul de fur-
nizare a energiei electrice sub formă scrisă se desprinde 
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din pct.2.2 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova 
nr.258 din 06.05.1996, din pct.4.8 al Hotărârii ANRE 
nr.42 din 30.08.2001, din pct.4.5 al Hotărârii Guvernu-
lui Republicii Moldova nr.1194 din 22.11.2005,14 care 
prevăd că furnizorul încheie contracte cu consumatorul 
numai în baza contractului-cadru de furnizare a energiei 
electrice. Astfel, pe de o parte, constatăm existenţa unor 
norme legale care nu condiţionează forma contractului 
de furnizare a energiei electrice, iar, pe de altă parte, 
normele indicate vin să confirme forma scrisă obliga-
torie a contractului de furnizare a energiei electrice.

 Criteriul distinctiv privind condiţia de formă a con-
tractului de furnizare a energiei electrice îl constituie, 
totuşi, condiţiile şi temeiurile de declarare a nulităţii 
contractului.

Determinarea momentului încheierii contractului de 
furnizare a energiei electrice rămâne incertă atâta timp 
cât norma specială nu a concretizat expres consecinţa 
nerespectării condiţiei de formă a acestuia.

 În temeiul studiului realizat, suntem de părere că 
forma contractului de furnizare a energiei electrice este 
scrisă, însă sub rezerva aplicării condiţiei de nulitate 
relativă în cazul nerespectării acesteia.

 Dispoziţia pct.23 din Regulament ne conduce la 
ideea că contractul de furnizare a energiei electrice se 
consideră încheiat, este valabil din momentul semnării 
de către părţile contractante. 

 Dacă, de regulă, procedura încheierii contracte-
lor în formă verbală pare a fi mai simplă, procedura 
încheierii în formă scrisă este condiţionată de mai 
multe etape, cum ar fi: oferta, acceptul, mecanismul 
de întocmire a contractului, condiţiile de negociere, 
racordarea la reţeaua electrică, conectarea propriu-zisă, 
care constituie momentul real de transmitere a bunului. 
Aşadar, conform prevederilor expuse, contractul de 
furnizare a energiei electrice este un contract consen-
sual. Însă, potrivit pct.65 din Regulament, racordarea 
instalaţiei de utilizare a solicitantului la reţeaua electri-
că se efectuează în termen de 4 zile calendaristice din 
momentul semnării de către solicitant a contractului de 
furnizare a energiei electrice şi achitării plăţii pentru 
racordare. Aşadar, legiuitorul stabileşte două condiţii 
pentru racordare la reţea: a) semnarea contractului de 
către solicitant (nu şi de către furnizor) şi b) achitarea 
plăţii pentru racordare. În consecinţă, putem conchide 
că contractul de furnizare a energiei electrice este un 
contract real, a cărui valabilitate depinde de racorda-
rea de fapt la reţea. Constatăm că dacă consumatorul, 
după semnarea contractului de funrizare a energiei 
electrice, nu va achita plata pentru racordare, con-
tractul nu va produce efecte. Furnizorul în acest caz 
nu are nici o obligaţie; mai mult ca atât, nu este nici 

în drept să-l oblige pe consumator să efectueze plata 
pentru racordare.

7) După modul de executare, contractele se clasifică 
în contracte cu executare instantanee, care au ca obiect 
una sau mai multe prestaţii care se execută dintr-o dată, 
instantaneu şi contracte cu executare succesivă, a că-
ror executare se desfăşoară în timp, fie ca o prestaţie 
continuă, fie ca o succesiune de prestaţii.15 

Caracterul succesiv al prestaţiei în contractul de 
furnizare a energiei electrice rezultă din pct.5 din Re-
gulament, care prevede că furnizorul este responsabil 
de furnizarea continuă a energiei electrice consuma-
torilor în conformitate cu categoria receptorilor de 
energie electrică. Conform acestui criteriu, contractul 
de furnizare a energiei electrice este un contract cu 
executare succesivă. 

8) Un alt criteriu de clasificare a contractelor este 
în funcţie de faptul dacă sunt sau nu sunt expres re-
glementate de lege. Potrivit acestui criteriu, se disting 
contracte: numite, nenumite şi complexe. Contracte 
numite sunt acele contracte ce corespund unei ope-
raţiuni juridice determinate, poartă fiecare câte un 
nume specific şi sunt reglementate expres de lege.16 
Contractul de furnizare a energiei electrice este un 
contract numit, fiind expres reglementat prin Hotărârea 
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică  
privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi 
utilizarea energiei electrice, nr.314 din 04.12.2008. 

9) În dependenţă de criteriul corelaţiei dintre con-
tracte, distingem contracte principale şi contracte 
accesorii. Contracte principale sunt acele contracte 
care au o existenţă de sine stătătoare şi a căror soartă 
nu depinde de alte contracte. Contractul de furnizare a 
energiei electrice propriu-zis este un contract principal, 
deoarece nu depinde de existenţa altor contracte, iar 
contractul de transmitere a energiei electrice încheiat 
între consumator şi subconsumator putem afirma că 
este accesoriu, pe motiv că depinde de existenţa pri-
mului. Concluzia se desprinde din dispoziţia pct.11 din 
Regulament, care prevede că raporturile juridice dintre 
consumator şi subconsumator încetează concomitent cu 
rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice, 
încheiat între furnizor şi consumator. În consecinţă, 
dependenţa între aceste contracte se manifestă atât sub 
aspectul condiţiilor de validitate, cât şi sub aspectele 
momentului încheierii şi încetării contractului; anula-
rea sau încetarea contractului principal atrage, de plin 
drept, anularea sau încetarea contractului accesoriu.

10) Clasificarea contractelor după efectele produse 
cuprinde: contracte constitutive sau translative de 
drepturi reale şi contracte generatoare de drepturi de 
creanţă. Potrivit literaturii de specialitate, contractele 
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constitutive sau translative de drepturi reale înglobează 
contractele prin care se constituie ori se transferă un 
drept real: dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct, 
dreptul de uz, dreptul de servitute ori dreptul de su-
perficie. Excepţii de la caracterul imediat translativ 
nu sunt excluse. Spre a face opozabilă constituirea sau 
transmiterea de drpturi reale, uneori se cere respectarea 
unei anumite publicităţi a contractului (cum este, de 
exemplu, publicitatea imobiliară).17 Contractele gene-
ratoare de drepturi de creanţă dau naştere numai unor 
drepturi de creanţă – raporturi juridice obligaţionale. În 
temeiul celor menţionate, raţionamentul ne conduce la 
ideea că contractul de furnizare a energiei electrice este 
un contract generator de drepturi de creanţă. Aceasta 
se desprinde şi din specificul obiectului material al 
contractului, care îl constituie energia electrică.

În concluzie menţionăm că, în conformitate cu crite-
riile de clasificare a contractelor, contractul de furnizare 
a energiei electrice are următoarele trăsături specifice: 
este un contract de adeziune, sinalagmatic, cu titlu 
oneros, consensual, cu executare succesivă, numit, 
principal, generator de drepturi de creanţă.
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UNELE  CONSIDERAŢII  ASUPRA  PRACTICII 
APLICăRII  RăSPUNDERII  PENALE  PENTRU 
INFRACŢIUNEA  VIOLARE  DE  DOMICILIU 

(art.179 C.pen. RM)
Vitalie STATI, 

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

SUMMARY
In the framework of this article, it is marked that the residence inviolability respect is not necessarily 

conditioned by the property right (or another authentic right) toward the building chosen to be the residence. 
As well, there are analyzed the assumptions about the subsistence of the residence violation offence and the 
defalcation throughout house penetration. At the same point, it is argued that the application of lett.a) par.
(3) art.179 PC RM expels further qualification either for the abuse of power offence, or for the work abuse 
offence. There are distinguished several reasons to top the idea that residence violation offence – committed 
by a state administration worker, well excelling his rights and duties prescribed by law, and if the respective 
offence forced important damages beyond public concerns or toward physical and legal entities concerns 
– the offences are to be qualified upon art.179 (excepting lett.a) par.(3)) and art.328 PC RM.

Î
ară în procesele penale despre sustragerea bunurilor”, 
nr.23 din 28.06.2004, în cazul sustragerii săvârşite prin 
pătrunderea în locuinţă nu este necesară calificarea supli-
mentară conform art.179 СP RM.1 De asemenea, potrivit 
subpct.13) pct.10 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie „Cu privire la practica judiciară în cauzele despre 
huliganism”, nr.4 din 19.06.2006, huliganismul însoţit 
de pătrunderea sau rămânerea ilegală în domiciliul sau 
în reşedinţa unei persoane fără consimţământul acesteia, 
ori refuzul de a le părăsi la cererea ei, sau de percheziţiile 
şi cercetările ilegale trebuie calificat conform art.287 şi 
179 C.pen. RM.2 Bineînţeles, aceste două explicaţii nu 
reuşesc să se refere decât la unele din aspectele practicii 
de aplicare a răspunderii pentru infracţiunea violare de 
domiciliu (art.179 C.pen. RM). În cadrul studiului de faţă 
ne propunem să examinăm mai multe din problemele 
cu care se confruntă practicienii la aplicarea art.179 
C.pen. RM.

În conformitate cu alin.1 art.8 „Dreptul la respectarea 
vieţii private şi de familie” al Convenţiei europene a 
drepturilor omului, orice persoană are dreptul la respec-
tarea, printre altele, a domiciliului său. De asemenea, 
potrivit alin.(1) art.29 „Inviolabilitatea domiciliului” 
din Constituţia Republicii Moldova, domiciliul şi re-
şedinţa sunt inviolabile; nimeni nu poate pătrunde sau 
rămâne în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane fără 
consimţământul acesteia. La fel, conform alin.(1) art.12 
„Inviolabilitatea domiciliului” din Codul de procedură 
penală, inviolabilitatea domiciliului este garantată de 
lege; în cursul procesului penal nimeni nu este în drept 
să pătrundă în domiciliu contrar voinţei persoanelor care 

locuiesc sau deţin sediu în ele, cu excepţia cazurilor şi 
modului prevăzute de Codul de procedură penală.

Prin intermediul art.179 C.pen. RM se face apărarea 
penală a relaţiilor sociale cu privire la realizarea dreptului 
la inviolabilitatea domiciliului. Pe această cale, oricărei 
persoane i se asigură ocrotirea împotriva actelor de pă-
trundere în spaţiul în care îşi desfăşoară viaţa personală, 
unde îşi trăieşte sub aspectul cel mai intim existenţa. 
Este absolut necesar ca oricare persoană să poată be-
neficia în respectivul spaţiu de confortul psihologic ce 
i se cuvine, să-şi găsească odihna necesară în locul în 
care îşi organizează viaţa personală, independent de 
amestecul altora.

În vederea ridicării calităţii interpretării şi aplicării 
art.179 C.pen. RM, în cele ce urmează ne vom îndrepta 
atenţia asupra punctelor vulnerabile ce marchează prac-
tica de calificare a infracţiunilor în baza acestei norme 
penale. Importanţa protejării eficiente a domiciliului 
persoanei ne îndeamnă să propunem soluţii de sincro-
nizare a acestei practici cu perspectivele de regenerare 
şi evoluţie a justiţiei penale, de reaşezare a climatului 
justiţial în albia europenităţii.

Sub un prim aspect, vom prezenta următorul exem-
plu din practica judiciară: la 13.06.2007 a fost dispusă 
urmărirea penală în baza alin.(1) art.179 C.pen. RM, 
împotriva lui C.V. La 10.02.2007, aproximativ la ora 
19.00, acesta a pătruns pe teritoriul gospodăriei lui 
A.G. de pe str. 31 august 1989 din or. Orhei, fără a avea 
consimţământul proprietarului şi locatarului respectivei 
gospodării.3

Considerăm că lipsa consimţământului proprietarului 
(sau a titularului unui alt drept real) nu este întotdeauna 
relevantă şi nu poate fi pusă la baza calificării unei fapte 

n conformitate cu pct.29 al Hotărârii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judici-
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conform art.179 C.pen. RM. Nu întotdeauna aceeaşi 
persoană cumulează calităţile de titular al dreptului la 
inviolabilitatea domiciliului şi de titular al dreptului de 
proprietate asupra imobilului aferent acelui domiciliu. 

E şi firesc. Pentru că violarea de domiciliu nu 
este o infracţiune contra patrimoniului. Spre deose-
bire de infracţiunea de tulburare de posesie (art.193 
C.pen. RM). Mai mult, violarea de domiciliu poate 
avea o tentă patrimonială numai atunci când subiectul 
săvârşeşte această infracţiune la comandă, în vederea 
primirii unei remuneraţii materiale. În alte cazuri, este 
de neconceput ca interesul material să fie motivul care 
îl ghidează pe făptuitor la săvârşirea acestei infracţiuni. 
Motivele violării de domiciliu sunt: curiozitatea, intenţi-
ile huliganice, năzuinţa facilitării săvârşirii unei alte in-
fracţiuni etc. Atunci însă când motivul constă în interesul 
material (cu excepţia cazului de obţinere a remuneraţiei 
materiale), presupunând că făptuitorul are intenţia să-şi 
atribuie ilegal toate sau unele prerogative ale proprieta-
rului bunului imobil aferent unui domiciliu, aplicabil va 
fi nu art.179 C.pen. RM, dar art.193 C.pen. RM. 

Din acest punct de vedere, suntem de acord cu 
I.Dogaru şi S.Cercel care susţin că „noţiunea de domi-
ciliu nu este dependentă de dreptul de proprietate asupra 
unei case (spaţiu de locuit)”.4 O poziţie similară adoptă 
C.Barbu: „Libertatea persoanei de a se închide la sine în 
casă nu este un privilegiu al proprietăţii, ci un aspect al 
libertăţii acesteia, un corolar al personalităţii, al libertăţii 
persoanei de a locui undeva. De aceea, infracţiunea (se 
are în vedere infracţiunea violare de domiciliu – n.a.) 
nu este contra patrimoniului. Aşa se explică de ce nu 
constituie această infracţiune… faptul că locatarul poate 
opune dreptul său asupra locuinţei chiar proprietarului”.5 
În acelaşi făgaş se exprima M.A. Hotca: „Subiect activ 
al infracţiunii (se are în vedere infracţiunea violare de 
domiciliu – n.a.) poate fi orice persoană fizică, inclusiv 
proprietarul bunurilor ce constituie spaţiul violat sau 
titularul altui drept referitor la aceste bunuri, dacă a 
transmis dreptul de folosire asupra bunurilor respective. 
De exemplu, proprietarul unui spaţiu locativ, după ce 
l-a închiriat unei persoane fizice, intră în spaţiul dat în 
locaţiune fără drept şi fără consimţământul persoanelor 
îndreptăţite”.6

Aşadar, respectarea inviolabilităţii domiciliului nu 
este condiţionată de existenţa unui drept de proprietate 
(sau a unui alt drept real) asupra imobilului ales ca do-
miciliu. Această concluzie se desprinde şi din decizia 
fostei Comisii Europene a Drepturilor Omului în cauza 
Durini versus Italia.7 Pe cale de consecinţă, putem afirma 
că la calificarea faptei conform art.179 C.pen. RM nu are 
importanţă statutul victimei: proprietar; chiriaş; membru 
al familiei, care are dreptul de abitaţie etc. Aceasta pentru 
că legea penală se interesează nu de legitimitatea poziţiei 
victimei, dar de ilegalitatea conduitei făptuitorului.

Aceasta nu înseamnă nici pe departe că dreptul la 
inviolabilitatea domiciliului este un drept absolut. Acest 

drept poate fi supus anumitor restricţii, atunci când este 
necesară protecţia drepturilor altuia. Însă, această re-
strângere trebuie să constituie nu o violare de domiciliu, 
nu o ilegalitate, dar să corespundă prevederilor alin.2 
art.8 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului 
şi art.54 al Constituţiei Republicii Moldova. Deci, în 
esenţă, să se realizeze numai în cazurile şi în modul 
stabilite de lege.

În alt context, aducem ca exemplu speţa următoare: 
la 10.01.2008, la ora 19.20, U.G. a pătruns în casa lui 
D.B. din satul Călineşti, raionul Făleşti, forţând uşa de 
la intrare. În coridor a fost oprit de stăpâna casei, care 
i-a cerut să părăsească locuinţa. Făptuitorul a refuzat, 
cerând ca D.B. să-i dea un pahar ca să bea împreună 
o sticlă de vin pe care a adus-o. Însă D.B. s-a dus la 
vecini să ceară ajutor.8 Observăm că în acest caz nu 
a fost identificat motivul infracţiunii. Desigur, putem 
presupune că motivul l-au exprimat intenţiile huligani-
ce. Însă, va fi numai o presupunere. Spre deosebire de 
instanţa de judecată, nu dispunem de probele necesare 
care să infirme sau să confirme această supoziţie.

De fapt, instanţa de judecată nu a luat în consideraţie 
unele prevederi cu caracter normativ sau de recomanda-
re. De exemplu, în acord cu alin.(1) art.75 C.pen. RM, 
la stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa 
de judecată ţine cont, inclusiv, de motivul infracţiunii. 
De asemenea, potrivit dispoziţiei de la pct.1) alin.(1) 
art.394 din Codul de procedură penală al Republicii 
Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova 
la 14.03.2003,9 partea descriptivă a sentinţei de condam-
nare trebuie să cuprindă descrierea, inclusiv, a motivelor 
infracţiunii. La fel, conform pct.3 al Hotărârii Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la aplicarea în 
practica judiciară a principiului individualizării pedep-
sei penale”, nr.16 din 31.05.2004, în conformitate cu 
principiul individualizării pedepsei, instanţa de judecată 
aplică pedeapsa luând în consideraţie, inclusiv, motivul 
celor comise.10

Însă, în speţa exemplificată mai sus nu numai în 
planul individualizării pedepsei are importanţă stabilirea 
motivului infracţiunii. Presupusa atestare a intenţiilor 
huliganice în cele săvârşite comportă semnificaţie şi sub 
aspectul calificării faptei.

Or, reiterăm poziţia pe care am exprimat-o anterior: 
„A spune că infracţiunea e săvârşită cu intenţii huligani-
ce înseamnă, de fapt, a afirma că prin această infracţiune 
se încalcă grosolan ordinea publică…, se manifestă 
cinism sau obrăznicie deosebită. Şi viceversa: a spune că 
prin infracţiune se încalcă grosolan ordinea publică…, 
se manifestă cinism sau obrăznicie deosebită înseamnă, 
de fapt, a afirma că acea infracţiune e săvârşită cu intenţii 
huliganice”.11 E adevărat că, între timp, expresia „cu 
intenţii huliganice” a fost eliminată din prevederile de 
la lit.c) alin.(2) art.145, lit.h) alin.(2) art.151 şi de la lit.i) 
alin.(2) art.152  C.pen. RM. Acum, în cazul infracţiuni-
lor corespunzătoare, stabilirea intenţiilor huliganice ca 
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motiv al infracţiunii contează doar la individualizarea 
pedepsei. Nu şi la calificarea faptei.

Dar nu aceeaşi se poate susţine în privinţa infracţi-
unii de huliganism (art.287 C.pen. RM) şi a faptei de 
huliganism nu prea grav, prevăzute la art.354 al Codu-
lui contravenţional al Republicii Moldova, adoptat de 
Parlamentul Republicii Moldova la 24.10.2008.12 În 
ipoteza acestor două fapte, intenţiile huliganice consti-
tuie motivul inerent, deci semnul obligatoriu al laturii 
subiective a respectivelor fapte. Iată de ce, în context, 
revine în prim plan explicaţia de la subpct.13) pct.10 al 
Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.4 din 
19.06.2006 „Cu privire la practica judiciară în cauzele 
penale despre huliganism”: „Huliganismul, însoţit de 
pătrunderea sau rămânerea ilegală în domiciliul sau în 
reşedinţa unei persoane fără consimţământul acesteia, ori 
de refuzul de a le părăsi la cererea ei, sau de percheziţiile 
şi cercetările ilegale, trebuie calificat conform art.287 şi 
179 C.pen. RM”.

Se referă oare această explicaţie la speţa reprodusă 
mai sus? Şi la această întrebare instanţa de judecată a 
evitat să răspundă. Este posibil ca acţiunile lui U.G. 
să cadă sub incidenţa art.354 al Codului contravenţi-
onal. Dar la fel de posibil este să fie aplicabil art.287 
C.pen. RM. Aceasta în cazul în care, prin conţinutul 
lor, acţiunile lui U.G. s-ar deosebi printr-un cinism sau 
obrăznicie deosebită. În mod regretabil, la examinarea 
cauzei nu s-a ajuns la o concluzie privind prezenţa sau 
lipsa acestei caracteristici alternative a infracţiunii de 
huliganism, stabilite în art.287 C.pen. RM. În legătură 
cu aceasta, opţiunea pentru aplicarea art.287 C.pen. RM 
sau a art.354 din Codul contravenţional ar fi urmat să 
se facă după examinarea următoarelor circumstanţe: 
locul, timpul, metoda, intensitatea, durata, condiţiile de 
săvârşire etc. Tocmai examinarea acestor circumstanţe 
ne ajută să atestăm lipsa sau prezenţa caracteristicii 
„acţiunile care, prin conţinutul lor, se deosebesc prin-
tr-un cinism sau obrăznicie deosebită”. Deci, implicit, 
ne ajută să determinăm alături de care faptă formează 
concursul infracţiunea violare de domiciliu, săvârşită 
de U.G.: alături de infracţiunea prevăzută la art.287 
C.pen. RM sau alături de fapta prevăzută la art.354 din 
Codul contravenţional.

Totodată, într-o altă speţă, instanţa de judecată a 
reţinut la calificare caracteristica desemnată mai sus:             
la 9.06.2006, aproximativ la ora 01.30, G.V., fiind în 
stare de ebrietate, prin înţelegere prealabilă şi împreună 
cu minorul P.A., a intrat în gospodăria lui M.V. din satul 
Costeşti, raionul Ialoveni. Încălcând grosolan ordinea 
publică şi exprimând o vădită lipsă de respect faţă de 
societate, G.V. şi P.A. au tulburat liniştea publică şi i-au 
aplicat lovituri lui M.V., provocându-i dureri fizice. De 
asemenea, P.A. a spart geamul de la casa victimei şi 
becul electric, săvârşind acţiuni care, prin conţinutul lor, 
se deosebesc printr-o obrăznicie deosebită. Tot atunci, 
G.V., aflându-se în locuinţa lui M.V., i-a sustras bunuri 
în valoare de 280 lei.13 

În această speţă s-a considerat că infracţiunea prevă-
zută la alin.(1) art.179 C.pen. RM formează concursul nu 
numai cu infracţiunea specificată la lit.b) alin.(2) art.287 
C.pen. RM, dar şi cu infracţiunea specificată la lit.b), c), 
d) alin.(2) art.186 C.pen. RM. Deci, inclusiv cu furtul 
săvârşit prin pătrundere în încăpere, în alt loc pentru 
depozitare sau în locuinţă. Cu această ocazie, amintim 
că, în corespundere cu pct.29 al Hotărârii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în 
procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 din 
28.06.2004, în cazul sustragerii săvârşite prin pătrundere 
în locuinţă nu este necesară calificarea suplimentară 
conform art.179 C.pen. RM.

Prin prisma acestei explicaţii, oare nu a fost ex-
cedentară calificarea faptelor lui G.V. şi P.A. în baza                 
alin.(1) art.179 C.pen. RM? Poate era suficientă reţinerea 
la calificare a lit.c) alin.(2) art.186 C.pen. RM, care sta-
bileşte răspunderea pentru furtul săvârşit prin pătrundere   
în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă?

Răspunzând la această întrebare, vom aduce ca argu-
ment următoarea idee: „… infracţiunea examinată (se are 
în vedere sustragerea săvârşită prin pătrundere în încăpe-
re, în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă – n.a.) aduce 
atingere şi relaţiilor sociale cu privire la inviolabilitatea 
încăperii, a altui loc pentru depozitare sau a locuinţei (a 
nu se confunda cu inviolabilitatea domiciliului, care este 
o noţiune tangentă, iar uneori o noţiune mai îngustă)”.14 
Această afirmaţie îşi găseşte valabilitate în speţa adusă ca 
exemplu mai sus: înainte de a pătrunde în locuinţă pentru 
a săvârşi sustragerea, G.V. şi P.A. au intrat neautorizat în 
gospodăria victimei M.V. Iar, în conformitate cu pct.11 
art.6 din Codul de procedură penală, domiciliu se con-
sideră, inclusiv, orice teren privat. Astfel că violarea de 
domiciliu subzistă alături de sustragerea săvârşită prin 
pătrundere în locuinţă, când ne referim la cele săvârşite 
de G.V. şi P.A.

Acesta nu e singurul exemplu când cele două infrac-
ţiuni pot subzista. Despre un alt exemplu ne vorbeşte 
E.Visterniceanu: dacă domiciliul violat aparţine unei 
persoane, iar făptuitorul săvârşeşte sustragerea în ra-
port cu o altă persoană, care la acel moment se află în 
domiciliul primei persoane; neglijarea faptului că există 
două victime, dar nu ale unei singure infracţiuni, ci ale 
unor infracţiuni diferite, ar însemna încălcarea gravă 
a principiului legali tăţii.15 Nu este exclus că şi în alte 
situaţii să se ateste concursul dintre infracţiunea violare 
de domiciliu şi infracţiunea de sustragere săvârşită prin 
pătrundere în încăpere, în alt loc pentru depozitare sau 
în locuinţă: atunci când se violează domiciliul comun 
al mai multor per soane, fiind sustrase bunurile doar a 
uneia sau a unora din acele persoane; atunci când victima 
uneia din cele două infracţiuni concurente este titularul 
dreptului de proprietate asupra imobi lu lui, iar victima 
celeilalte infracţiuni concurente este titularul unei drept 
real derivat (drept de abitaţie, drept de servitute, drept de 
superficie) asupra unei părţi a aceluiaşi imobil etc.
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Dintr-o altă perspectivă, revenim la problema 
identificării motivului infracţiunii prevăzute la art.179 
C.pen. RM.

Astfel, într-o speţă, T.V. a fost condamnat în baza 
alin.(1) art.179 şi alin.(1) art.195 C.pen. RM. În fapt, la 
30.06.2007, aproximativ la ora 16.00, în satul Cureşniţa 
Veche, raionul Soroca, T.V., având intenţii criminale, 
forţând geamul, a pătruns şi a rămas ilegal în casa lui 
I.V. fără consimţământul acestuia.16 Ce vrea să însemne 
expresia „având intenţii criminale”? Că T.V. a violat 
domiciliul lui I.V. în vederea săvârşirii unei alte infrac-
ţiuni? Sau expresia dată se referă la realizarea intenţiei 
de săvârşire a infracţiunii violare de domiciliu? 

Lipsa răspunsului la această întrebare provoacă îndo-
ieli în privinţa completivităţii calificării celor săvârşite de 
T.V. Din acest punct de vedere, suntem de acord cu T.N. 
Nurkaeva care afirmă: „Stabilirea corectă a motivului 
şi scopului violării de domiciliu permite relevarea cau-
zelor celor săvârşite. Iar aceasta poate mărturisi despre 
pregătirea pentru o infracţiune mai gravă (omor, viol 
etc.)”.17 Cu alte cuvinte, năzuinţa de a facilita săvârşi-
rea unei alte infracţiuni se poate afla printre motivele 
infracţiunii specificate la art.179 C.pen. RM. Putem 
doar presupune dacă a fost sau nu acesta motivul care 
l-a ghidat pe T.V. să comită infracţiunea. Dacă e acesta, 
atunci este incompletă calificarea celor săvârşite de T.V. 
(în eventualitatea în care motivul respectiv şi-a găsit 
materializarea în întreprinderea unor acţiuni pregătitoare 
sau de executare).

Înr-un alt caz din practica judiciară, motivul infracţi-
unii violare de domiciliu a fost identificat. Însă, identifi-
carea a fost defectuoasă: D.I. a fost acuzat de săvârşirea 
infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.179 C.pen. RM. În 
fapt, la 9.02.2008, D.I., aflând despre prezenţa lui E.P. 
în vizită la M.N. şi acţionând în scop de răzbunare, a 
pătruns în locuinţa lui M.N. A rămas ilegal în locuinţa 
lui M.N., refuzând să o părăsească la cererea acesteia.17 
Din cele consemnate rezultă că din răzbunare ar fi fost 
săvârşită infracţiunea violare de domiciliu. Aşa să fie?

De exemplu, O.S. Kapinus este de părere că răzbu-
narea, ca motiv al infracţiunii, exprimă năzuinţa făptui-
torului de a obţine satisfacţie pentru răul pe care victima 
l-a pricinuit în trecut făptuitorului.19 Într-o manieră ase-
mănătoare, noţiunea de răzbunare e definită de S.Brînza: 
„… la baza acesteia se află supărarea şi nemulţumirea 
de faptele altei persoane, însoţite de năzuinţa de a primi 
satisfacţie pentru prejudiciile pricinuite”.20

Dar, la o analiză mai atentă, se poate observa că D.I. 
nu a avut nici un motiv să se răzbune pe M.N., al cărei 
domiciliu a fost violat. Răzbunarea a fost îndreptată 
împotriva lui E.P., aflat în vizită într-un domiciliu străin. 
În realitate, aşa cum aflăm din speţa respectivă, motivul 
facilitării săvârşirii unei alte infracţiuni – a infracţiunii 
specificate la lit.i) alin.(2) art.152 C.pen. RM – a fost cel 
care l-a determinat pe D.I. să săvârşească infracţiunea  
violare de domiciliu. Mai mult, dacă răzbunarea este 

motivul adevărat al infracţiunii prevăzute la art.152 
C.pen. RM, pe care a comis-o D.I., nu trebuia să-i 
fie reţinută la calificare circumstanţa agravantă „cu 
intenţii huliganice”, specificată la lit.i) alin.(2) art.152                  
C.pen. RM. Or, este o axiomă că există o incompatibi-
litate între motivul de răzbunare şi intenţiile huliganice: 
un motiv îl exclude pe celălalt. În acest fel, identificarea 
defectuoasă a motivului celor săvârşite de D.I. repre-
zintă cauza supraevaluării nejustificate a pericolului 
social al uneia din faptele pe care a comis-o.

Într-o altă speţă, C.V. a fost condamnat în baza    alin.
(2) art.179, lit.d), f) alin.(2) art.187, alin.(1) art.287 şi 
lit.a) alin.(2) art.287 C.pen. RM. În fapt, în luna februarie 
2006, C.V., aflându-se, în stare de ebrietate alcoolică, în 
satul Sturzovca, raionul Glodeni, forţând uşa, a pătruns 
ilegal în domiciliul lui A.H. La cererea acesteia, a refuzat 
să-i părăsească domiciliul. Apoi, fără nici un motiv şi 
din intenţii huliganice, încălcând grosolan ordinea pu-
blică şi liniştea cetăţenilor, comportându-se batjocoritor 
cu A.H., înjosindu-i onoarea şi demnitatea, i-a aplicat 
acesteia multiple lovituri, pricinuindu-i dureri fizice. În 
aceeaşi noapte, continuându-şi acţiunile sale, C.V. prin 
forţarea uşii, a pătruns ilegal în domiciliul lui L.P. La 
cererea acesteia, a refuzat să-i părăsească domiciliul. 
Apoi, fără nici un motiv şi din intenţii huliganice, încăl-
când grosolan ordinea publică şi liniştea cetăţenilor, 
comportându-se batjocoritor cu L.P. şi concubinul 
acesteia, Gh.Ş., înjosindu-le onoare şi demnitatea, le-a 
aplicat multiple lovituri, pricinuindu-le dureri fizice. 
Continuându-şi acţiunile, în aceeaşi noapte, C.V., a pă-
truns în locuinţa lui M.M. Din această locuinţă a sustras, 
în mod deschis, bunuri în valoare de 530 lei, cauzându-i 
victimei daune în proporţii considerabile.21

Această speţă ridică mai multe semne de întrebare.
În primul rând, este ilogică şi contradictorie formu-

larea „fără nici un motiv şi din intenţii huliganice”. Re-
iterăm punctul de vedere pe care l-am exprimat anterior: 
sub aspect semantic, noţiunea „intenţii huliganice” are de 
fapt înţelesul de „motiv huliganic”, întrucât desemnează 
nu altceva decât un impuls lăuntric care îl determină pe 
făptuitor să ia o hotărâre infracţională şi să o înfăptuiască; 
lipsa vreunui pretext (a nu se confunda cu motivul) sau 
lipsa de semnificaţie a pretextului de care se profită este 
o notă cromatică anume a intenţiilor huliganice; proba-
bil, tocmai aceasta este cauza pentru care „faimosul” 
clişeu „infracţiune fără motiv” se mai atestă în practica 
judiciară.22 Iată de ce, nu putem susţine că C.V. a săvârşit 
infracţiunea de huliganism (concurentă cu infracţiunea  
violare de domiciliu) fără vreun motiv. A săvârşit această 
infracţiune din intenţii huliganice. Adică, determinat de 
motivul huliganic.

Dar acesta nu e singurul neajuns al soluţiei de cali-
ficare reţinute în privinţa lui C.V. Printre altele, această 
soluţie cuprinde alin.(1) art.287 şi lit.a)  alin.(2) art.287 
C.pen. RM. Cu alte cuvinte, repetarea infracţiunii de 
huliganism a fost incriminată alături de concursul in-
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fracţiunilor de huliganism. Este o eroare gravă, având 
ca efect supraevaluarea nejustificată a pericolului 
social al celor comise de C.V. Trebuia reţinută numai 
repetarea infracţiunii de huliganism: lit.a) alin.(2) 
art.287 C.pen. RM, fără invocarea  alin.(1) art.287 
C.pen. RM. Că este aşa ne-o demonstrează implicit 
prevederea de la alin.(1) art.33 C.pen. RM. În acord 
cu aceasta, atestarea concursului de infracţiuni se face 
cu excepţia cazurilor când săvârşirea a două sau a mai 
multor infracţiuni este prevăzută în articolele Părţii 
Speciale a Codului penal în calitate de circumstanţă 
care agravează pedeapsa. E adevărat, că, la momentul 
comiterii de către C.V. a faptelor consemnate mai sus, 
această regulă încă nu era în vigoare. Însă, cu valoare 
de principiu, ea a funcţionat şi la acel moment. Am 
argumentat aceasta într-un studiu anterior.23

În legătură cu acelaşi neajuns, apare o altă întreba-
re: de ce concursul de infracţiuni a fost atestat în cazul 
huliganismului şi nu a fost atestat în cazul violării de 
domiciliu? Pentru că este uşor de observat că, de fieca-
re dată când se viola domiciliul, erau comise şi acţiuni 
huliganice. Dacă violarea de domiciliu a fost reţinută o 
singură dată la calificare, este justificat să ne întrebăm: 
pentru care caz de săvârşire a acţiunilor huliganice a 
fost reţinută? Pentru primul, pentru cel de-al doilea sau 
pentru cel de-al treilea? 

Dacă instanţa de judecată ar fi dat dovadă de consec-
venţă, atunci trebuia se opteze pentru una din următoare-
le viziuni: 1) există concursul atât în cazul infracţiunilor 
de huliganism, cât şi în cazul infracţiunilor violare de 
domiciliu; 2) nu există concurs nici în cazul infracţiu-
nilor de huliganism, nici în cazul infracţiunilor violare 
de domiciliu. Oricare altă variantă ar însemna încălcarea 
principiului legalităţii.

Până la urmă, varianta a doua este cea pe care am 
evidenţiat-o mai sus în calitate de variantă corectă: 
lit.a) alin.(2) art.287 C.pen. RM, fără invocarea alin.(1) 
art.287 C.pen. RM. Dar şi această variantă este vulne-
rabilă, cauza fiind exprimarea obscură a instanţei de 
judecată care l-a condamnat pe C.V. Ce vrea să însemne 
expresia „continuându-şi acţiunile sale”? O asemenea 
formulare intră sub incidenţa noţiunii de infracţiune 
prelungită, definită la alin.(1) art.30 C.pen. RM. Or, 
dacă cele comise de C.V. au fost cuprinse de intenţia 
unică a acestuia, rezultă că, într-adevăr, a săvârşit o 
singură infracţiune  violare de domiciliu. Dar, totoda-
tă, din aceasta poate rezulta că el a săvârşit o singură 
infracţiune de huliganism, infracţiune prevăzută la 
alin.(1) art.287 C.pen. RM. Dacă e aşa, atunci iarăşi 
atestăm o supraevaluare nejustificată a pericolului so-
cial al celor comise de C.V. Dacă nu e aşa, deci dacă 
intenţia infracţională nu a fost unică, atunci: 1) nu 
este îndreptăţită utilizarea expresiei „continuându-şi 
acţiunile sale”; 2) era necesară atestarea concursului 
infracţiunilor violare de domiciliu, nu a unei singure 
infracţiuni violare de domiciliu.

Dar nici aceasta nu e ultima carenţă a soluţiei de 
calificare reţinute în privinţa lui C.V. Astfel, C.V. a fost 
condamna, inclusiv, în baza alin.(2) art.179 C.pen. RM. 
Adică, pentru violarea de domiciliu săvârşită cu apli-
carea violenţei. Totodată, aplicarea violenţei constituie 
şi acţiunea adiacentă din cadrul faptei prejudiciabile 
de huliganism săvârşite de C.V. De unde rezultă că 
violenţa a fost aplicată atât în contextul infracţiunii 
de huliganism, cât şi în contextul infracţiunii violare 
de domiciliu? Căci, aşa cum rezultă din speţă, la mo-
mentul exprimării de către făptuitor a refuzului de a 
părăsi domiciliul victimelor, infracţiunea violare de 
domiciliu se consumase. Ceea ce urmează acestui mo-
ment se referă exclusiv la infracţiunea de huliganism. 
Care sunt probele din care ar reieşi că violenţa a fost 
aplicată şi înainte de exprimarea de către făptuitor a 
refuzului de a părăsi domiciliul victimelor? Pentru că, 
dacă astfel de probe lipsesc, este absolut neîntemeiată 
invocarea agravantei specificate la alin.(2) art.179 
C.pen. RM. Trebuia invocată prevederea de la alin.(1) 
art.179 C.pen. RM.

În continuare, ne vom referi şi la alte cazuri din 
practica judiciară, referitoare la infracţiunea violare de 
domiciliu săvârşită cu aplicarea violenţei (sau cu ame-
ninţarea aplicării ei). În special, ne vom referi la gradul 
de violenţă, vizând violarea de domiciliu, săvârşită cu 
aplicarea violenţei. Or, chiar dacă legiuitorul se expri-
mă la general, utilizând noţiunea „violenţă”, aceasta nu 
înseamnă că intensitatea violenţei, aplicate în contextul 
infracţiunii de violare de domiciliu, poate fi oricât de 
mare. Limita acestei intensităţi rezultă din gradul 
de pericol social al infracţiunii prevăzute la  alin.(2) 
art.179 C.pen. RM. Iar acest grad de pericol social îl 
exprimă sancţiunea de la alin.(2) art.179 C.pen. RM. 
Cel puţin, aceasta rezultă implicit din alin.(1) art.7 
şi alin.(1) art.75 C.pen. RM. Interpretând sistemic 
sancţiunea de la alin.(2) art.179 C.pen. RM, ajungem 
la următoarea concluzie: în sensul dispoziţiei de la 
alin.(2) art.179 C.pen. RM, noţiunea „violenţă” (utili-
zată în sintagma „aplicarea violenţei”, nu şi în sintagma 
„ameninţarea aplicării violenţei”) presupune vătămarea 
intenţionată uşoară a integrităţii corporale (în acel sens în 
care îl cunoaştem din art.78 al Codului contravenţional). 
Violenţa de o intensitate mai mare nu poate să intre sub 
incidenţa acestei noţiuni. În caz contrar, s-ar subestima 
gradul de pericol social al violării de domiciliu săvârşite 
cu aplicarea violenţei. Dacă, în legătură cu infracţiunea  
violare de domiciliu, violenţa aplicată depăşeşte gradul 
de intensitate a vătămării intenţionate uşoare a integrităţii 
corporale, va fi necesară calificarea conform reguli-
lor concursului de infracţiuni: art.179 (cu excepţia         
alin.(2)) şi art.145, 151 sau 152 C.pen. RM. Excepţia 
dată se datorează necesităţii excluderii sancţionării duble 
a făptuitorului pentru aceeaşi violenţă.

Cât priveşte noţiunea „violenţă” din sintagma „ame-
ninţarea aplicării violenţei” (sintagmă utilizată în alin.(2) 



23

Nr. 4, aprilie 2010 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

art.179 C.pen. RM), de această dată gradul de intensitate 
a violenţei poate fi oricât de mare. Deci, alin.(2) art.179 
C.pen. RM poate fi aplicat, inclusiv, în ipoteza violării 
de domiciliu săvârşite cu ameninţarea cu omor. Preci-
zăm că, în această ipoteză, nu este necesară calificarea 
suplimentară în baza art.155 C.pen. RM.

După aceste clarificări, să ne referim nemijlocit la 
unele cazuri relevante din practica judiciară.

De exemplu, T.I. a fost condamnat conform         
alin.(2) art.179 C.pen. RM. În fapt, la 5.05.2007, între 
orele 21.00-22.00, T.I. a pătruns forţat şi a rămas în 
domiciliul lui O.A., într-o casă de pe str. Eliberării, 
or. Orhei. La cererea lui O.A. de a-i părăsi domiciliul 
a răspuns cu refuz, aplicând lui O.A. două lovituri cu 
pumnii în regiunea spatelui. Prin aceasta, i-a provocat 
dureri fizice. După care, a tăiat cu un topor cablul de 
la telefonul fix aparţinând lui O.A., pentru ca acesta 
să nu poată suna la poliţie.24 Din descrierea suficient 
de detaliată a violenţei aplicate în contextul infracţiunii 
violare de domiciliu rezultă că a fost aplicat corect 
alin.(2) art.179 C.pen. RM. Aceasta întrucât violen-
ţa, aplicată de T.I., s-a încadrat, după gradul său de 
intensitate, în tiparul faptei descrise la alin.(2) art.78 
al Codului contravenţional: „Vătămarea intenţionată 
uşoară a intensităţii corporale, maltratarea, aplicarea 
de lovituri, alte acţiuni violente care au provocat dureri 
fizice (sublinierea ne aparţine – n.a.)”.

O altă situaţie o atestăm în speţa următoare: G.Z. 
a fost condamnat în conformitate cu alin.(2) art.179 
C.pen. RM. În fapt, la 6.07.2007, în jurul orei 22.30, 
acesta, aflându-se, în stare de ebrietate, în satul Bise-
ricani, raionul Glodeni, a pătruns ilegal în gospodăria 
lui O.I. Aplicând violenţă faţă de victimă, a pătruns 
ilegal în casa acesteia. La cererea victimei de a-i părăsi 
domiciliul, G.Z. i-a răspuns cu refuz.25

În acest caz, datorită obscurităţii formulării, putem 
doar presupune care a fost gradul de intensitate a vio-
lenţei aplicate asupra lui O.I. Deci, nu avem de unde cu-
noaşte care soluţie de calificare era aplicabilă în situaţia 
descrisă: 1) alin.(2) art.179 C.pen. RM; 2) art.179 (cu 
excepţia alin.(2)) şi art.151 sau 152 C.pen. RM? Pe cale 
de consecinţă, datorită omiterii concretizării gradului de 
intensitate a violenţei aplicate, poate fi pusă la îndoială 
legalitatea soluţiei de calificare a celor comise de G.Z. 
În concluzie, vom menţiona următoarele: chiar dacă în 
dispoziţia de la alin.(2) art.179 C.pen. RM se utilizează 
la general termenul „violenţă”, aceasta nu înseamnă că 
la folosirea aceluiaşi termen trebuie să se rezume cel 
care aplică legea penală. De fiecare dată, urmează să se 
consemneze în ce s-a concretizat această violenţă. Doar 
astfel se poate confirma oportunitatea aplicării alin.(2) 
art.179 C.pen. RM.

Într-un context asemănător, apare problema oportu-
nităţii reţinerii concursului dintre infracţiunea violare de 
domiciliu şi infracţiunea de tortură (art.3091 C.pen. RM). 
Or, ultima infracţiune este una violentală.

În această privinţă, prezintă interes următoarea speţă: 
I.V. a fost condamnat conform lit.a) alin.(3) art.179 şi 
lit.b), c) şi d) alin.(3) art.3091 C.pen. RM (adică, pentru 
violarea de domiciliu, săvârşită cu folosirea situaţiei de 
serviciu, şi tortura săvârşită asupra unui minor, de două 
sau mai multe persoane, profitând de starea de neputinţă 
a victimei); M.G. a fost condamnat în baza lit.a) alin.
(3) art.179 şi lit.c) alin.(3) art.3091 C.pen. RM (adică, 
pentru violarea de domiciliu, săvârşită cu folosirea 
situaţiei de serviciu, şi tortura săvârşită de două sau 
mai multe persoane); S.N. a fost condamnat conform 
lit.a) alin.(3) art.179 şi lit.c) alin.(3) art.3091 C.pen. 
RM; M.V. şi N.V. au fost condamnaţi în baza lit.a) alin.
(3) art.179 C.pen. RM.

În fapt, I.V. exercita funcţia de inspector de circulaţie 
rutieră; M.G. – funcţia de inspector al grupei delicte 
transfrontaliere şi informaţionale; S.N. – funcţia de 
inspector de circulaţie rutieră. Toţi trei, fiind persoane 
cu funcţie de răspundere, la 23.03.2006, între orele 2.00 
şi 2.30 au pătruns ilegal în domiciliul lui N.M. şi A.M. 
Scopul a fost de a-l pedepsi pe minorul A.M., pentru 
că a fost prezent la incidentul dintre I.V. şi S.V. din 
22.03.2006, fiind bănuit că a coparticipat la acţiunile 
lui S.V. Aplicând ilegal forţa fizică şi injurii faţă de A.M., 
l-au scos din casă dezbrăcat. Apoi l-au reţinut ilegal, l-au 
încătuşat şi l-au transportat la CRP Basarabeasca.

La 23.03.2006, aproximativ la ora 3.00, I.V., M.G. şi 
S.N., alături de M.V. (care exercita funcţia de inspector 
de stat pentru securitatea circulaţiei rutiere) şi N.V. (care 
exercita funcţia de inspector auto de stat), au pătruns 
ilegal în domiciliul lui I.E. Scopul a fost de a-l pedepsi 
pe I.E. pentru că a fost prezent la incidentul dintre I.V. 
şi S.V. din 22.03.2006, fiind bănuit că a coparticipat la 
acţiunile lui S.V. Pentru a-l scoate din casă pe I.E., i-au 
aplicat ilegal forţa fizică în prezenţa copiilor minori ai 
victimei. I.E. a fost lovit cu capul de perete, precum şi cu 
pumnii şi picioarele în diferite părţi ale corpului. În urma 
acestor acţiuni, I.E. a suferit o dereglare îndelungată a 
sănătăţii. Observând că starea de sănătate a victimei 
s-a agravat, I.V. a transportat-o în apropierea Secţiei 
asistenţă medicală de urgenţă, lăsând-o în stradă.26

După cum observăm, de această dată violenţa e 
aplicată nu în contextul infracţiunii violare de domiciliu: 
scopul aplicării violenţei nu este cel de a pătrunde sau  
de a rămâne în domiciliu. Violenţa se aplică în contextul 
torturii, al infracţiunii care formează concursul cu vio-
larea de domiciliu. Totuşi, nu putem să nu observăm că 
gradul de intensitate a violenţei aplicate în primul episod 
(când victimă este A.M.) diferă de cea din episodul al 
doilea (când victimă este I.E.). De fapt, în primul caz, 
violenţa se soldează cu dureri fizice, deci se încadrează 
în tiparul vătămării intenţionate uşoare a integrităţii 
corporale. În cel de-al doilea caz, violenţa se exprimă în 
vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau 
a sănătă ţii. În legătură cu aceasta, în cel de-al doilea caz 
nu a fost oare subestimat gradul de pericol social al celor 
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săvârşite? Nu era oare necesară calificarea suplimentară 
conform art.152 „Vătămarea intenţionată medie a inte-
grităţii corporale sau a sănătăţii” din Codul penal?

Formulăm aceste întrebări deloc întâmplător: într-un 
studiu anterior am ajuns la următoarea concluzie: „Dacă, 
în legătură cu infracţiunea de tortură, a fost cauzată vătă-
marea – gravă, medie sau uşoară – a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii, se impune calificarea conform art.151, 152 
sau 153 şi art.3091 C.pen. RM. În cazul dat, pluralitatea 
de urmări prejudiciabile implică pluralitatea de infracţi-
uni sub forma concursului de infracţiuni. Nu se încalcă 
principiul „non bis in idem”, întrucât prejudiciul cauzat 
sănătăţii excede cadrul infrac ţiunii de tortură. În acelaşi 
timp, în astfel de ipoteze, din calificare se vor exclude 
circums tanţele agravante stabilite la lit.e) alin.(2) art.151 
sau la lit.f) alin.(2) art.152 C.pen. RM”.27

Reiterăm acest punct de vedere, făcând o singură pre-
cizare: în locul art.153 C.pen. RM (care a fost abrogat), 
este aplicabil alin.(3) art.78 din Codul contravenţional.

Dacă ne întoarcem la speţa exemplificată mai sus, 
vom remarca necesitatea calificării suplimentare a celor 
săvârşite în episodul al doilea (când victimă este I.E.) 
în baza art.152 C.pen. RM (cu excepţia lit.f) alin.(2)). 
Necesitatea acestei calificări suplimentare se impune 
pentru faptul că infracţiunea de tortură aduce atingere 
relaţiilor sociale cu privire la integritatea fizică sau 
psihică a persoanei. Însă, această infracţiune nu poate 
aduce atingere relaţiilor sociale cu privire la sănătatea 
persoanei, nici relaţiilor sociale cu privire la integrita-
tea corporală a persoanei.28 Cât priveşte primul episod 
(când victimă este A.M.), lipseşte necesitatea unei cali-
ficări suplimentare. Or, în cazul infracţiunii de tortură, 
urmările prejudiciabile constau tocmai în durerea sau 
suferinţa puternică, fizică ori psihică. Lui A.M. nu i-au 
fost cauzate leziuni corporale, deci nu i-a fost afectată 
integritatea corporală. Deci, lipseşte necesitatea de a 
califica suplimentar cele săvârşite asupra lui A.M. în 
baza alin.(1) art.78 al Codului contravenţional.

În alt context, dar în legătură cu aceeaşi speţă, ob-
servăm că I.V., M.G., S.N., M.V. şi N.V. au săvârşit 
infracţiunea violare de domiciliu cu folosirea situaţiei 
de serviciu.

Iată încă o speţă care se referă la această ipoteză: M.I. 
şi B.I. au fost învinuiţi de săvârşirea infracţiunii prevă-
zute la alin.(3) art.179 C.pen. RM. Doarece a expirat 
termenul de prescripţie al tragerii la răspundere penală, 
prin sentinţă judecătorească a fost încetat procesul penal 
de învinuire a celor doi în baza alin.(1) art.179 C.pen. 
RM. În fapt, la 28.03.2005, între orele 9.30-10.00, M.I. 
şi B.I:, angajaţi ai unităţii de distribuţie a S.A. „RED-
SUD”, îndeplinind dispoziţia de verificare a contorului 
electric amplasat în casa lui M.D., situată în satul An-
drusul de Jos, raionul Cahul, au intrat cu permisiunea lui 
M.D. în domiciliul acestuia. M.I. şi B.I. au intrat abuziv 
în încăperi şi anexe în care nu erau amplasate instalaţii 
ce aparţin unităţii de distribuţie respective, invocând 

necesitatea verificării instalaţiilor de consum a energiei 
electrice, în vederea întocmirii unui proces-verbal pri-
vind consumul fraudulos de energie electrică. Cererea 
lui M.D. de a părăsi domiciliul său a fost ignorată de 
cei doi făptuitori. M.I. şi B.I. au continuat să se afle 
în domiciliul lui M.D. încă aproximativ 30 de minute, 
timp în care au întocmit respectivul proces-verbal. 
Cât priveşte recalificarea faptei din alin.(3) art.179 la                                                   
alin.(1) art.179 C.pen. RM, Colegiul penal al Curţii 
Supreme de Justiţie motivează în felul următor: recali-
ficarea dată are ca premisă că făptuitorii nu dispuneau 
de posibilitatea de a se folosi de situaţia de serviciu. M.I. 
şi B.I. erau angajaţii unei persoane juridice private şi 
efectuau acţiuni de control în baza contractului încheiat 
cu M.D., nefiind învestiţi de lege cu atribuţii de a intra în 
domiciliul persoanelor. Totodată, în actele procedurale 
ale organului de urmărire penală nu se indică circum-
stanţa agravantă concretă incriminată făptuitorilor, 
indicându-se doar alin.(3) art.179 C.pen. RM. Pe când 
acest alineat are două litere: a) cu folosirea situaţiei 
de serviciu; b) de un grup criminal organizat sau de o 
organizaţie criminală.29

Suntem de acord că era necesară concretizarea preve-
derii normative aplicate în privinţa lui M.I. şi B.I. Or, în 
acord cu alin.(1) art.113 C.pen. RM, calificarea infrac-
ţiunii presupune determinarea şi constatarea juridică a 
corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile 
săvârşite şi semnele componenţei infracţiunii, prevăzute 
de norma penală. Evident, organul de urmărire penală a 
nesocotit această regulă.

În acelaşi timp, pune în gardă prima parte a motivării 
aparţinând Colegiului penal al Curţii Supreme de Justi-
ţie. Într-adevăr, M.I şi B.I. erau angajaţii unei persoane 
juridice private. Însă, de aici nu reiese că nu şi-au putut 
folosi situaţia de serviciu. În acest plan, în pct.18 al Ho-
tărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la 
practica judiciară în procesele penale despre sustragerea 
bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004, se arată că, în situaţia 
escrocheriei sau delapidării averii străine cu folosirea 
situaţiei de serviciu, ca subiect al infracţiunii poate să 
apară, inclusiv, o persoană care gestionează o organiza-
ţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală. 
În conformitate cu art.124 C.pen. RM, prin „persoană 
care gestionează o organizaţie comercială, obştească 
sau altă organizaţie nestatală” se înţelege persoana 
căreia, în organizaţia indicată sau într-o subdiviziune 
a acesteia, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin 
numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite 
drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor sau 
acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatori-
co-economice.

Nu se poate susţine că M.I. şi B.I. săvârşeau acţiunile 
de control exclusiv în baza contractului încheiat cu M.D. 
Dreptul de a realiza aceste acţiuni le-a fost conferit de 
către angajator, adică de către S.A. „RED-SUD”. Acel 
contract se referă la furnizarea energiei electrice către 
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M.D., privit în calitate de consumator. Nu acest consu-
mator, dar S.A. „RED-SUD”, în calitate de organizaţie 
comercială, le-a acordat lui M.I. şi B.I. drepturi şi 
obligaţii în vederea exercitării unor funcţii sau acţiuni 
administrative de dispoziţie. Despre aceasta mărturi-
seşte şi aceea că făptuitorii îndeplineau o dispoziţie de 
verificare a contorului electric (la concret – dispoziţia 
de lucru nr.208419230).

Din cele evocate mai sus reiese că, săvârşind in-
fracţiunea violare de domiciliu, M.I. şi B.I. şi-au folosit 
situaţia de serviciu. Or, potrivit pct.18 al Hotărârii Ple-
nului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica 
judiciară în procesele penale despre sustragerea bunu-
rilor”, nr.23 din 28.06.2004, prin „folosirea situaţiei de 
serviciu” se înţelege săvârşirea unor acţiuni sau inacţiuni 
care decurg din atribuţiile de serviciu ale făptuitorului şi 
care sunt în limitele competenţei sale de serviciu. Aşadar, 
M.I. şi B.I. au săvârşit infracţiunea prevăzută la lit.a) 
alin.(3) art.179 C.pen. RM. Se prezintă ca neînteme-
iată recalificarea celor săvârşite de M.I. şi B.I. în baza                                   
alin.(1) art.179 C.pen. RM.

Totodată, aplicarea lit .a) alin.(3) art.179                   
C.pen. RM exclude calificarea suplimentară con-
form art.335 „Abuzul de serviciu” din Codul penal. 
Aceasta nu numai pentru faptul că M.I. şi B.I. au 
săvârşit infracţiunea  violare de domiciliu din motivul 
interpretării incorecte a obligaţiilor de serviciu. Deci, 
nu din interes material sau alt interes personal, motiv 
indispensabil în cazul infracţiunii prevăzute la art.335 
C.pen. RM. Cauza adevărată a excluderii calificării 
suplimentare conform art.335 C.pen. RM constă în 
operarea regulii fixate la art.118 C.pen. RM: regula 
calificării infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o 
parte şi un întreg. De aceea, chiar dacă ar fi existat 
interesul material sau alt interes personal, oricum s-ar 
fi aplicat numai lit.a) alin.(3) art.179 C.pen. RM.

În continuarea demersului nostru, ne vom axa atenţia 
asupra posibilităţii existenţei concursului ideal dintre 
infracţiunea prevăzută la lit.a) alin.(3) art.179 C.pen. 
RM şi infracţiunea de exces de putere sau depăşire a 
atribuţiilor de serviciu (art.328 C.pen. RM).

Astfel, într-o speţă, M.V. şi R.O. au fost condam-
naţi în baza alin.(2) art.179 şi lit.a) alin.(2) art.328      
C.pen. RM (adică, pentru violarea de domiciliu, să-
vârşită cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea apli-
cării ei, şi excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor 
de serviciu, însoţită de aplicarea violenţei). În fapt, cei 
doi exercitau funcţia de inspector de sector. Aflându-se 
în exerciţiul funcţiei, la 3.10.2005, aproximativ la ora 
18.30, au pătruns ilegal în domiciliul lui Ş.C. Aceasta 
deşi M.V. şi R.O. cunoşteau că Ş.C. nu a săvârşit nici 
o faptă socialmente periculoasă pentru care să poată fi 
tras la răspundere. Prin aceasta M.V. şi R.O. şi-au depă-
şit în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acor-
date prin lege, cauzând daune în proporţii considerabile 
intereselor publice, precum şi drepturilor şi intereselor 

ocrotite de lege ale lui Ş.C. Au ştirbit autoritatea MAI, 
ignorând grosolan prevederile pct.19 art.13 al Legii 
cu privire la poliţie. De asemenea, nu au informat în 
termenul necesar de 24 de ore judecătorul de instrucţie 
despre pătrunderea în domiciliul lui Ş.C. Pe Ş.C. l-au 
adus forţat la CPS Botanica, unde au aplicat forţa fizică 
faţă de victimă, încălcând astfel prevederile art.15 şi 16 
ale Legii cu privire la poliţie. În rezultat, lui Ş.C. i-au 
fost cauzate leziuni corporale fără cauzare de prejudi-
ciu sănătăţii. La fel, în privinţa lui Ş.C. a fost întocmit, 
nejustificat, un proces-verbal cu privire la contravenţiile 
administrative prevăzute la art.1745 şi 1746 din Codul 
cu privire la contravenţiile administrative.31

Într-un alt caz, S.T. a fost acuzat de comiterea in-
fracţiunilor prevăzute la lit.a) alin.(3) art.179 şi la lit.a) 
alin.(2) art.328 C.pen. RM (adică, pentru violarea de 
domiciliu, săvârşită cu folosirea situaţiei de serviciu, şi 
excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, 
însoţită de aplicarea violenţei). În fapt, S.T., în calitate 
de persoană cu funcţie de răspundere, exercitându-şi 
atribuţiile de şef de post de poliţie, şi-a folosit situaţia de 
serviciu pentru a intra, la 6.08.2003, fără permisiune în 
gospodăria lui S.B. şi V.B. din satul Baimaclia, raionul 
Cantemir. Depăşindu-şi în mod vădit limitele drepturilor 
şi atribuţiilor acordate prin lege, încălcând prevederile 
art.3, 14, 15, 23 din Legea cu privire la poliţie, a aplicat 
violenţă faţă de V.B. şi S.B. La concret, i-a lovit cu pumnii 
şi picioarele în cap şi la picioare, cauzându-le vătămare 
uşoară a integrităţii corporale.32

Făcând o comparaţie, remarcăm că, în primul caz, 
nu a fost reţinută circumstanţa agravantă „cu folosirea 
situaţiei de serviciu”. Pe când, în cel de-al doilea caz, 
ea a fost reţinută. Totuşi, în ambele cazuri pătrunderea 
în domiciliu a fost nejustificată. De ce atunci soluţiile 
de calificare sunt neuniforme?

Trebuie de menţionat că în doctrina penală sunt 
împărţite opiniile vizând soluţia de calificare în cazul în 
care violarea de domiciliu este săvârşită de o persoană 
cu funcţie de răspundere, depăşindu-se în mod vădit 
limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, 
dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile 
intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite 
de lege ale persoanelor fizice sau juridice. Astfel, de 
exemplu, L.Macikovski consideră că într-o asemenea 
ipoteză aplicabilă este numai norma cu privire la excesul 
de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, pentru că 
„violarea de domiciliu, săvârşită de o persoană cu funcţie 
de răspundere, cu folosirea situaţiei de serviciu, constitu-
ie metoda de săvârşire a infracţiunii exces de putere sau 
depăşire a atribuţiilor de serviciu”.33 Dimpotrivă, T.N. 
Nurkaeva34 şi B.V. Voljemkin35 sunt de părere că, într-o 
asemenea ipoteză, se aplică numai norma cu privire 
la violarea de domiciliu săvârşită cu folosirea situaţiei 
de serviciu; această normă trebuie considerată normă 
specială în raport cu normele care stabilesc răspunderea 
pentru excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de 
serviciu.
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Nu împărtăşim nici una din aceste poziţii.
Nu agreem punctul de vedere al lui L.Macikovski, 

deoarece noţiunea „folosirea situaţiei de serviciu” se 
referă implicit nu la excesul de putere sau depăşirea 
atribuţiilor de serviciu. Se referă doar la abuzul de putere 
sau abuzul de serviciu (ori abuzul de serviciu). Aceasta 
rezultă din dispoziţia art.327 şi 335 C.pen. RM, precum 
şi din art.312 „Abuzul de putere sau abuzul de serviciu” 
al Codului contravenţional. Aceasta rezultă şi din defi-
niţia noţiunii „folosirea situaţiei de serviciu” din pct.18 
al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu 
privire la practica judiciară în procesele penale despre 
sustragerea bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004; „săvârşirea 
unor acţiuni sau inacţiuni care decurg din atribuţiile de 
serviciu ale făptuitorului şi care sunt în limitele compe-
tenţei sale de serviciu (sublinierea ne aparţine – n.a.)”. 
Nu avem nici un temei să înţelegem altfel noţiunea 
„folosirea situaţiei de serviciu” în contextul infracţiunii 
violare de domiciliu (sau al oricărei alte infracţiuni având 
circumstanţa agravantă corespunzătoare). 

De asemenea, nu avem temei să afirmăm că între 
noţiunile „exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de 
serviciu” şi „abuz de putere sau abuz de serviciu” ar 
exista o relaţie de tip „întreg-parte”. Sau viceversa. 

Deci, în concluzie, violarea de domiciliu, săvârşită 
de o persoană cu funcţie de răspundere, cu folosirea 
situaţiei de serviciu, nu poate să constituie metoda de 
comitere a infracţiunii exces de putere sau depăşire a 
atribuţiilor de serviciu. Cu alte cuvinte, este inaplicabilă 
regula fixată în art.118 „Calificarea infracţiunilor în cazul 
concurenţei dintre o parte şi un întreg” din Codul penal. 
Rezultă că, în cele două speţe pe care le analizăm, soluţia 
de calificare nu poate consta în aplicarea exclusivă a 
art.328 C.pen. RM.

Pe de altă parte, nu ne putem ralia nici poziţiilor 
exprimate de T.N. Nurkaeva şi B.V. Voljenkin. Nu este 
lit.a) alin.(3) art.179 C.pen. RM o normă specială în 
raport cu art.328 C.pen. RM. Nu este, întrucât, săvârşind 
excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, 
făptuitorul nu se menţine în limitele competenţei sale 
de serviciu. Făptuitorul depăşeşte în mod vădit aceste 
limite. Sau, în termenii art.328 C.pen. RM, depăşeşte în 
mod vădit drepturile şi atribuţiile acordate prin lege. În 
aceste condiţii, este inaplicabilă regula fixată în art.116 
„Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre 
normele generale şi cele speciale” din Codul penal. 
Rezultă că, în cele două speţe pe care le examinăm, nici 
lit.a) alin.(3) art.179 C.pen. RM nu poate reprezenta 
soluţia de calificare.

Dacă nu sunt funcţionale regulile concurenţei nor-
melor penale, ar trebui să opereze regulile concursului 
de infracţiuni. De aceea, considerăm că, în ambele speţe 
pe care le analizăm, soluţia de calificare este art.179 (cu 
excepţia lit.a) alin.(3)) şi art.328 C.pen. RM.

Totodată, considerăm că se impune perfecţionarea 
prevederilor art.179 C.pen. RM. Din cele consem-

nate mai sus se desprinde că la lit.a) alin.(3) art.179         
C.pen. RM trebuie să se conţină nu sintagma „cu 
folosirea situaţiei de serviciu”, dar expresia „de o per-
soană cu funcţie de răspundere sau de o persoană care 
gestionează o organizaţie comercială, obştească sau 
altă organizaţie nestatală”. În rezultatul unei asemenea 
modificări, lit.a) alin.(3) art.179 C.pen. RM s-ar aplica 
nu numai atunci când violarea de domiciliu presupune 
folosirea situaţiei de serviciu. Această prevedere s-ar 
aplica şi atunci când violarea de domiciliu presupune 
depăşirea vădită a limitelor drepturilor şi atribuţiilor 
acordate prin lege. O asemenea remaniere legislativă 
ar contribui la aplicarea uniformă a răspunderii penale 
pentru infracţiunea violare de domiciliu. Deci, ar avea 
ca efect reducerea posibilităţii de admitere a erorilor 
judiciare la aplicarea art.179 C.pen. RM.

Finalmente, se cer a fi formulate următoarele            
concluzii:

1. Respectarea inviolabilităţii domiciliului nu este 
condiţionată de existenţa unui drept de proprietate (sau 
a unui alt drept real) asupra imobilului ales ca domiciliu. 
Lipsa consimţământului proprietarului (sau al titularului 
unui alt drept real) nu este întotdeauna relevantă şi nu 
poate fi pusă la baza calificării unei fapte conform art.179 
C.pen. RM. Nu întotdeauna aceeaşi persoană cumulează 
calităţile de titular al dreptului la inviolabilitatea domi-
ciliului şi de titular al dreptului de proprietate asupra 
imobilului aferent acelui domiciliu.

2. În conformitate cu principiul individualizării 
pedepsei, la stabilirea categoriei şi termenului pedep-
sei pentru infracţiunea violare de domiciliu, instanţa 
de judecată trebuie să ţină cont, inclusiv, de motivul 
infracţiunii. De asemenea, partea descriptivă a sentinţei 
de condamnare pentru violarea de domiciliu trebuie să 
cuprindă descrierea, inclusiv, a motivelor infracţiunii.

3. Este posibil ca violarea de domiciliu să subziste 
alături de sustragerea săvârşită prin pătrundere în locu-
inţă (de exemplu, atunci când înainte de a pătrunde în 
locuinţă pentru a săvârşi sustragerea, făptuitorul intră 
neautorizat pe terenul privat aparţinând victimei; când 
domiciliul violat aparţine unei persoane, iar făptuitorul 
săvârşeşte sustragerea în raport cu o altă persoană, care la 
acel moment se află în domiciliul primei persoane; când 
se violează domiciliul comun al mai multor per soane, 
fiind sustrase bunurile doar a uneia sau a unora din acele 
persoane; când victima uneia din cele două infracţiuni 
concurente este titularul dreptului de proprietate asupra 
imobi lu lui, iar victima celeilalte infracţiuni concurente 
este titularul unei drept real derivat asupra unei părţi a 
aceluiaşi imobil etc.).

4. Pentru a fi aplicată răspunderea în baza alin.(2) 
art.179 C.pen. RM, este necesar ca violenţa sau ame-
ninţarea cu violenţa să urmărească scopul violării de 
domiciliu şi să se aplice înainte de a se consuma violarea 
de domiciliu.
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5. În sensul dispoziţiei de la alin.(2) art.179     C.pen. 
RM, noţiunea „violenţă” (utilizată în sintagma „aplica-
rea violenţei”, nu şi în sintagma „ameninţarea aplicării 
violenţei”) presupune vătămarea intenţionată uşoară a 
integrităţii corporale (în acel sens în care îl cunoaştem 
din art.78 al Codului contravenţional). Dacă, în legătură 
cu infracţiunea violare de domiciliu, violenţa aplicată 
depăşeşte gradul de intensitate a vătămării intenţionate 
uşoare a integrităţii corporale, va fi necesară calificarea 
conform regulilor concursului de infracţiuni: art.179 (cu 
excepţia alin.(2)) şi art.145, 151 sau 152 C.pen. RM.

6. Chiar dacă în dispoziţia de la alin.(2) art.179 C.pen. 
RM se utilizează la general termenul „violenţă”, aceasta 
nu înseamnă că la folosirea aceluiaşi termen trebuie să 
se rezume cel care aplică legea penală. De fiecare dată 
urmează să se consemneze în ce s-a concretizat această 
violenţă. Doar astfel se poate confirma oportunitatea 
aplicării alin.(2) art.179 C.pen. RM.

7. Aplicarea lit.a) alin.(3) art.179 C.pen. RM exclu-
de calificarea suplimentară conform art.327 sau 335 
C.pen. RM, ori conform art.312 „Abuzul de putere sau 
abuzul de serviciu” din Codul contravenţional;

8. Potrivit pct.18 al Hotărârii Plenului Curţii Su-
preme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în 
procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 
din 28.06.2004, prin „folosirea situaţiei de serviciu” se 
înţelege săvârşirea unor acţiuni sau inacţiuni care decurg 
din atribuţiile de serviciu ale făptuitorului şi care sunt în 
limitele competenţei sale de serviciu. Nu avem nici un 
temei să înţelegem altfel noţiunea „folosirea situaţiei de 
serviciu” în contextul infracţiunii prevăzute la lit.a) alin.
(3) art. 179 C.pen. RM.

9. Violarea de domiciliu – săvârşită de o persoană 
cu funcţie de răspundere, depăşindu-se în mod vădit 
limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, 
dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile 
intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite 
de lege ale persoanelor fizice sau juridice – necesită 
calificare în baza art.179 (cu excepţia lit.a) alin.(3)) şi 
art.328 C.pen. RM.
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ки. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2005, 
p.148. 
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ExONERAREA  DE  RăSPUNDERE  сIVILă  
A  CăRăUŞULUI  ÎN  TRANSPORTUL  AERIAN 

DE  MăRFURI
Iurie MIhAlAChE, 

lector universitar, doctorand (USM)

Recenzent: Eugenia CojoCARI, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)

RéSUMé
Le transporteur aérien est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie 

de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport 
aérien. Toutefois, conformément aux dispositions de la Convention de Montréal et du Code civil de la 
République de Moldova, le transporteur aérien n’est pas responsable s’il prouve que la destruction ou la 
perte de la marchandise résulte de la nature ou le vice propre de la marchandise, l’emballage défectueux 
de la marchandise par une personne autre que le transporteur, un fait de guerre accompli en relation 
avec le transport de la marchandise. 

R
răspundere, poate fi angajată în temeiul prevederilor 
Codului civil al Republicii Moldova, care se referă 
la transporturi în general, iar pentru litigiile ce ţin de 
transportul aerian internaţional izvorul de reglemen-
tare este Convenţia de la Montreal din 1999 pentru 
unificarea unor reguli referitoare la transportul aeri-
an internaţional1, la care Republica Moldova a aderat 
relativ recent, la 5 decembrie 2008.

Studierea temei date am început-o de la doctrina-
rii naţionali – Gh.Chibac, E.Cojocari, A.Bloşenco şi 
C.Pascari, care au tratat subiectul exonerării de răs-
pundere a cărăuşului pentru toate tipurile de transport 
în „Comentariul Codului civil al Republicii Moldo-
va”, în manualul „Drept civil. Contracte speciale”, 
în „Drept civil. Note de curs” şi în alte publicaţii la 
tema dată. De utilitate teoretică şi practică ne-a fost 
Nota informativă cu privire la aplicarea legislaţiei 
privind responsabilitatea cărăuşului în contractul de 
transportare a încărcăturilor2 a Curţii Supreme de 
Justiţie a Republicii Moldova. Cu toate acestea, în сeea 
ce priveşte răspunderea civilă şi situaţiile de liberare 
de răspundere a cărăuşului aerian, până în prezent ele 
nu au mai fost abordate în literatura juridică a Repu-
blicii Moldova. Toate studiile şi analizele сare există 
vizează transporturile în general şi includ aspecte ale 
răspunderii civile din transportul rutier, feroviar şi 
maritim, fiind lăsată „în umbră” răspunderea cărăuşu-
lui aerian. Reieşind din aceste considerente, în scopul 
formării unui fundament de început, am analizat un 
număr impunător de lucrări ştiinţifice ale profesorilor 
ruşi Г.П. Савичев, О.Н. Садиков, В.М. Сенчило, 
Е.И. Кельман В.Н. Дежкин, români – O.Căpăţînă, 

ăspunderea civilă a cărăuşului din transportul 
aerian cu trafic intern, inclusiv exonerarea sa de 

Gh.Stancu, Gh.Filip, Fr.Deak, Gh.Piperea, G.Orga-
Dumitriu şi din alte state – M.Milde, B.Kerguelen-Ne-
yrolles, L.Garcia-Campillo, M.Gronfors, Ch.Paulin, 
C.Scapel ş.a.

Actualitatea temei abordate reiese din faptul că 
transportul aerian de mărfuri al Republicii Moldova 
este în continuă ascensiune, în timp ce o legislaţie 
specială în domeniu lipseşte. Cu atît mai mult că Admi-
nistraţia de Stat a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova 
(în continuare – ASAC) preconizează să elaboreze un 
Cod aeronautic al Republicii Moldova. Aşa că apariţia 
mai multor surse ştiinţifico-practice de acest fel până 
la alcătuirea proiectului noii legi devine absolut indis-
pensabilă, acesta fiind şi unul din scopurile noastre la 
scrierea acestui articol.

Noutatea ştiinţifică se manifestă prin faptul că în 
prezentul articol se realizează un studiu complex şi 
aprofundat al unui segment important al instituţiei răs-
punderii civile, şi anume – exonerarea de răspundere a 
cărăuşului din transportul aerian al Republicii Moldova, 
studiu efectuat prin prisma legislaţiei civile naţionale şi 
a celei internaţionale la care Republica Moldova este 
parte. Rezultatele obţinute au fost expuse sub formă 
de idei importante spre finalul lucrării, o atenţie sporită 
acordându-se propunerilor de lege ferenda. 

În scopul expunerii cât mai reuşite a materiei, luând 
în consideraţie opiniile expuse în literatura de speciali-
tate, cauzele exoneratorii de răspundere a cărăuşului din 
transportul aerian au fost divizate în două categorii, şi 
anume: cauzele generale ale exonerării de răspundere, 
din care fac parte cauzele care înlătură caracterul ilicit 
al faptei şi cele care exclud existenţa raportului de ca-
uzalitate, şi cauzele speciale ale exonerării cărăuşului 
aerian de răspundere. 
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1. Cauze generale ale exonerării de răspundere a 
cărăuşului aerian

1.1. Cauze care înlătură caracterul ilicit al faptei. 
Cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei cauzatoare 
de prejudicii sunt: legitima apărare, starea de extremă  
necesitate, îndeplinirea unei activităţi impuse ori per-
mise de lege sau a ordinului dat de o autoritate publică 
competentă, consimţământul victimei şi exercitarea unui 
drept. Deşi provoacă prejudicii altor persoane, caracte-
rul ilicit al faptei este înlăturat prin efectul legii. După 
Cristina Stanciu şi Ileana Niţă, la domeniul care ne inte-
resează se referă numai starea de necesitate, îndeplinirea 
unei îndatoriri legale sau a ordinului dat de o autoritate 
competentă şi consimţământul victimei3, iar В.Дежкин 
susţine că acestea sunt legitima apărare, extrema nece-
sitate şi îndeplinirea unei activităţi impuse de lege.4 În 
ce ne priveşte, suntem de acord cu afirmaţia autorilor 
că „incidenţa lor în transportul aerian de mărfuri este 
restrânsă”, însă ne vom opri în mod succint asupra lor.

Legitima apărare este reglementată de art.1401 al 
Codului civil, potrivit căruia nu este pasibil de reparaţie 
prejudiciul cauzat de o persoană în stare de legitimă 
apărare dacă nu a depăşit limitele ei. Legislaţia civilă 
nu dă o definiţie legitimei apărări, aşa că referinţe 
vom face la legislaţia penală. Potrivit Codului penal al 
Republicii Moldova, nu constituie infracţiune acţiunea 
care, deşi întruneşte trăsăturile unei fapte, prevăzute în 
Partea Specială a acestui Cod, a fost săvârşită în stare 
de legitimă apărare, adică pentru apărarea intereselor 
ţării, intereselor obşteşti ale persoanei sau a dreptului 
ce se apără, ori a unei alte persoane, împotriva unui atac 
social periculos prin cauzarea unei vătămări celui care 
atacă (art.13).5 În lumina Comentariului Codului penal, 
legitima apărare este o faptă socialmente utilă6, ea produ-
când aceleaşi efecte exoneratoare atât pentru răspunderea 
penală, cât şi pentru răspunderea civilă.7 În schimb, am 
estimat că cauza legitimei apărări în transportul aerian 
de mărfuri practic nu se întâlneşte, ea având incidenţă 
în transportul de persoane. 

Extrema necesitate este fapta săvârşită pentru a salva 
de la un pericol iminent viaţa, integritatea corporală, 
sănătatea sau un bun al autorului sau ale altei persoane 
ori un interes public, care nu poate fi înlăturat prin alte 
mijloace.8 Este semnificativ faptul că prejudiciul cauzat 
de o persoană în caz de extremă necesitate urmează a fi 
reparat de ea (art.1402 C.civ. RM). Cu această ocazie, 
Gh.Chibac afirmă că avem nu o răspundere civilă în sens 
propriu al cuvântului, ci o obligaţie civilă, care ia naştere 
în virtutea legii.9 Profesorii O.Căpăţînă şi Gh.Stancu 
susţin că legea ar trebui să-i recunoască cărăuşului 
dreptul la acţiune pentru recuperarea valorii pierdute. 
Autorii propun ca acţiunea să se întemeieze pe principiul 
îmbogăţirii fără justă cauză.10 А.Верещагин susţine că 
extrema necesitate exclude răspunderea penală, nu însă 

şi răspunderea civilă a cărăuşului.11 Există şi opinia că 
starea de extremă necesitate nu ar trebui să înlăture răs-
punderea cărăuşului din transportul aerian de mărfuri, 
opinie înaintată de J.L.Magdelénat, profesor la Univer-
sitatea din Montréal (Canada).12 În schimb, promotorii 
doctrinei sovietice a dreptului aerian, profesorii М.М. 
Волков, В.Н. Дежкин şi В.М. Сенчило se pronunţă că 
starea de extremă necesitate trebuie să exonereze cără-
uşul aerian de răspundere civilă în orice caz.13 

În ce ne priveşte, considerăm că răspunsul la între-
barea dacă starea de extremă necesitate ar trebui sau nu 
să înlăture răspunderea cărăuşului aerian este pe seama 
instanţei de judecată. În temeiul art.1402 C.civ. RM, 
dreptul de a decide aparţine instanţei de judecată care 
poate exonera de obligaţia de reparare, integral sau 
parţial, atât autorul prejudiciului, cât şi terţa persoană. 
Am estimat că singurul caz prevăzut expres în legislaţia 
străină, când starea de extremă necesitate exonerează de 
răspundere cărăuşul aerian, este stabilit în Codul aviaţiei 
civile al Franţei14: „aruncarea mărfii în scopul salvării 
aparatului de zbor nu antrenează răspunderea cărău-
şului pentru aceste mărfuri” (art. L321-6).

Îndeplinirea unei activităţi impuse ori permise de 
lege cuprinde două categorii de fapte care exclud răspun-
derea civilă, şi anume: faptele săvârşite în îndeplinirea 
unei obligaţii impuse de lege şi fapte săvârşite în execu-
tarea unui ordin dat de o autoritate publică competentă 
(executarea unei sentinţe definitive).15 Cu toate acestea, 
profesorii Н.Остроумов, M.Eliescu, Fr.Deak susţin că 
ordinul trebuie să corespundă unor cerinţe, şi anume: să 
fie emis de organul competent, cu respectarea formelor 
legale, să nu fie vădit ilegal ori abuziv, iar modul de 
executare să fie unul licit.16

Ca exemplu aducem incendiul care a avut loc în cel 
mai mare aeroport din Turcia, „Ataturk Istanbul”, în anul 
2006, şi care a provocat numeroase victime. În scopul 
localizării focului, serviciile de pompieri au inundat cu 
material antiinflamator întreaga zonă a aeroportului, in-
clusiv mărfuri, bagaje, materie primă, centre comerciale, 
oficii şi alte bunuri de preţ. Focul a fost stins, după care 
proprietarii au înaintat în comun acţiune civilă privind 
restituirea daunelor cauzate de materialul antiinflamator. 
Instanţa de judecată s-a pronunţat că pompierii au înde-
plinit o obligaţie impusă de lege.17 Pe când într-un alt 
caz similar, ce a avut loc în ianuarie 2009 pe aeroportul 
internaţional din Teheran, instanţa de fond a dispus pe 
seama statului iranian recuperarea tuturor daunelor 
materiale cauzate întreprinderii de handling ce activa 
în incinta aeroportului.18 

Consimţământul persoanei vătămate. Prejudiciul 
nu se repară dacă a fost cauzat la rugămintea sau cu 
consimţământul persoanei vătămate şi dacă fapta         
autorului nu vine în contradicţie cu normele de etică şi 
morală (art.1498 alin.(4) C.civ. RM). Pe lângă faptul că 
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este o novaţie a Codului civil19, aşa cum bine subliniază 
Cristina Stanciu şi Ileana Niţă, „persoana îşi dă consim-
ţământul nu la cauzarea prejudiciului, ci la săvârşirea 
unei fapte sau activităţi care în perspectivă ar putea 
produce un prejudiciu”.20 

Cu referire la exercitarea unui drept, A.Bloşenco 
menţionează că fapta prejudiciabilă nu este ilicită dacă 
a fost săvârşită de persoană în exercitarea normală a 
unui drept subiectiv ce-i aparţine21, la care adăugăm că 
temeiul respectiv în transportul aerian este rar întâlnit. 
Am mai estimat că consimţământul persoanei vătămate 
şi exercitarea unui drept, enunţate drept cauze exonera-
toare de răspundere, au fost puţin abordate în doctrina 
de specialitate, iar în practica judiciară a altor state ele 
au aplicabilitate redusă, şi doar cu referire la transportul 
aerian de persoane.

1.2. Cauze care exclud existenţa raportului de cauza-
litate sunt numite şi „cauze exoneratoare de răspunde-
re”.22 Din sfera lor fac parte forţa majoră, cazul fortuit, 
fapta cocontractantului şi fapta unui terţ. 

Forţa majoră este descrisă la art.606 C.civ. RM, 
iar, conform Notei informative a Curţii Supreme de 
Justiţie a Republicii Moldova, se poate manifesta prin 
fenomene naturale, ca: cutremure, inundaţii, alunecări 
de teren, furtune, alunecări de zăpadă, revărsarea al-
biilor râurilor, epizootii23 sau, după О.В. Сиваков, şi 
evenimente sociale: acţiuni militare, acte de terorism, 
revoluţii, epidemii, dispoziţiile organelor competente24, 
la care B.Mercadal adaugă actele de piraterie şi grevele.25 
Transportatorul aerian poate invoca forţa majoră dacă 
se întrunesc anumite condiţii: evenimentul trebuie să 
aibă o origine exterioară, de cele mai multe ori sunt 
fenomenele naturale: cutremure, inundaţii, alunecări de 
teren, furtuni, alunecări de zăpadă, epizootii etc.; să fie 
imprevizibil – atât producerea sa, cât şi efectele. Deşi 
unele evenimente pot fi prevăzute: furtunile, inundaţiile 
ş.a., efectele lor nu pot fi preîntâmpinate, aplicând chiar 
şi mijloacele cele mai moderne; să fie inevitabil, adică, 
în situaţia în care se afla, transportatorul nu putea să 
împiedice sau să înlăture consecinţele. Însă, conform 
Notei informative, „în practică acest lucru este lăsat 
la aprecierea instanţelor judecătoreşti”. Spre exemplu, 
suntem în prezenţa unei forţe majore dacă o aeronavă, la 
momentul când se anunţase o furtună puternică, se ridica 
de pe pista aerodromului şi, dimpotrivă, dacă aeronava 
era pe aerodrom şi nu s-au luat măsurile necesare de 
siguranţă, va fi angajată răspunderea civilă. 

Analizând dispoziţiile Codului civil cu privire la 
transportul de bunuri, forţa majoră este enunţată numai la 
art.989 alin.(1), drept cauză exoneratoare de răspundere 
a cărăuşului pentru pierderea bagajelor. În acest context, 
considerăm că legiuitorul a comis o simplă scăpare în 
privinţa mărfurilor, deoarece forţa majoră poate exonera 
de răspundere şi cărăuşul de mărfuri. În ce priveşte prac-

tica judiciară, Curtea Supremă de Justiţie a Republicii 
Moldova motivează că „transportatorul este exonerat 
de răspundere pentru deteriorarea mărfii dacă aceasta 
a survenit din circumstanţe pe care transportatorul nu 
putea să le ştie şi ale căror consecinţe nu le putea pre-
veni”26, iar într-o altă sursă Curtea se expune că uneori că-
răuşul aflat în situaţie de forţă majoră va răspunde pentru 
prejudiciul cauzat: a) dacă a comis o faptă cu vinovăţie, 
fără de care evenimentul de forţă majoră nu s-ar fi produs; 
b) dacă prin contract cărăuşul şi-a luat asupra sa cazurile 
de forţă majoră.27 În jurisprudenţa Franţei, spre exemplu, 
transportatorul aerian a fost declarat responsabil şi pentru 
distrugerea mărfii din cauza izbucnirii unui incendiu pe 
motiv că el nu a adus dovezi din care să rezulte că ar fi 
luat măsurile necesare de prevenire28; aceeaşi situaţie 
pentru alterarea mărfurilor perisabile (languste proaspete) 
în condiţiile în care transportatorul nu a putut dovedi că 
s-au respectat condiţiile termice de transportare29; la fel, 
indicaţia primită de la un oficial al statului de a nu îmbarca 
pasagerii al căror nume figurează în lista interdicţiilor 
stabilită de guvern.30 În schimb, nu au efect exoneratoriu 
defectele sistemului de frânare a avionului şi condiţiile 
meteorologice nefavorabile anunţate din timp.31

Reieşind din dispoziţiile Codului civil cu privire la 
transportul de bunuri şi în temeiul celor expuse în doc-
trină şi jurisprudenţă, deducem că evenimentul de forţă 
majoră exonerează cărăuşul de răspundere, cu excepţia 
cazului când prejudiciul a fost provocat cu intenţie sau 
culpă gravă din partea sa.

Analizând regulile răspunderii pentru prejudiciul ca-
uzat de un izvor de pericol sporit, prevăzute de art.1410 
alin.(1) C.civ. RM, estimăm că de fiecare dată când dauna 
survine din exploatarea navelor aeriene forţa majoră nu 
exonerează cărăuşul de răspundere. În schimb, forţa 
majoră va exonera de răspundere cărăuşii maritimi, 
navali, rutieri, feroviari şi alţi deţinători ai izvoarelor de 
pericol sporit. Aşadar, privit ca izvor de pericol sporit, 
transportatorul aerian se bucură de un regim diferenţiat 
al răspunderii în legislaţia civilă. El este unica excepţie 
pe care o stabileşte Codul civil în conformitate cu care 
se face răspunzător şi pentru daunele pricinuite de 
evenimentul de forţă majoră. 

Privit în plan comparativ, Codul aerian al URSS din 
1983 stabilea un regim mai blând cărăuşului. El putea fi 
liberat de răspundere oricând: „dacă dovedea că a luat 
toate măsurile necesare pentru prevenirea prejudiciului 
şi pagubelor sau că asemenea măsuri a fost imposibil 
de a fi luate”.32 Regula dată era una general valabilă în 
transportul aerian, iar Codul aerian nu menţiona despre 
evenimentul de forţă majoră. Suntem de părere că în aşa 
fel prin dispoziţiile legii erau dezavantajaţi beneficiarii 
(consumatorii) serviciilor de transport, în timp ce statul 
consolida poziţia întreprinderii aeriene monopoliste 
„Aeroflot”. 
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Considerăm simplificată şi reglementarea stabilită în 
Codul civil din 196433, în care răspunderea şi liberarea 
cărăuşului de răspundere, atât pentru mărfuri, cât şi 
pentru bagaje, îşi găsea reflectare într-un singur articol, 
art.387: „Cărăuşul răspunde pentru pierderea totală 
sau parţială şi pentru deteriorarea încărcăturilor şi 
bagajelor primite spre transport, dacă nu va dovedi, că 
pierderea totală sau parţială şi deteriorarea nu se dato-
resc culpei lui”. Cu toate acestea, legiuitorul stabilea că 
legile speciale ar putea să prevadă şi cazuri când culpa 
cărăuşului ar urma să fie dovedită de destinatar sau de 
predator. Aşa cum reuşit remarcă О.Овчинникова în 
Comentariul codului civil al RSS Moldoveneşti, „legiu-
itorul reiese din principiul (prezumţia) culpei cărău-
şului, iar pentru a fi liberat de răspundere, el trebuie 
să-şi dovedească nevinovăţia sa”.34 Suntem de acord 
cu opinia doctrinară, dar privim în mod critic aceste 
reglementări. În primul rând, estimăm că Codul civil 
nu delimita cauzele speciale exoneratorii de răspundere 
a cărăuşului, reducând întregul spectru al cauzelor la 
posibilitatea unică a cărăuşului de a-şi răsturna sarcina 
probaţiunii în favoarea sa. În al doilea rând, legiuito-
rul a asimilat răspunderea şi liberarea de răspundere 
a cărăuşului pentru mărfuri cu cea pentru bagaje; or, 
doctrina (Gh.Filip, Gh.Chibac, M.И. Брагинский, 
В.В. Витрянский ş.a.) şi practica judiciară în domeniu 
face o delimitare clară între contractul de transport 
de persoane, a cărui varietate este şi cel de bagaje, şi 
contractul de transport al mărfurilor, cu regimuri juri-
dice ale răspunderii civile diferenţiate.35 În al treilea 
rând, analizând prin prisma legislaţiei civile în vigoare, 
spunem că noţiunea de culpă se confundă cu cea de 
vinovăţie. Confuzia dată o estimăm a fi una clasică în 
legislaţia civilă veche. Culpa, în Codul civil al RSS 
Moldoveneşti, avea semnificaţia de dol sau imprudenţă 
şi lipsa culpei o dovedea persoana care nu-şi executa 
obligaţia (art.222), pe când în noul Cod civil vinovăţia 
cărăuşului se manifestă prin dol (intenţie) sau culpă 
(imprudenţă, neglijenţă) şi două feluri de prezumţii: a 
vinovăţiei şi nevinovăţiei cărăuşului. 

Deşi nu este menţionat expres, considerăm că forţa 
majoră poate exonera de răspundere cărăuşul în trans-
porturile aeriene internaţionale. Reieşind din prevederile 
Convenţiei de la Montreal, transportatorul este exonerat 
de răspundere în cazul în care dovedeşte că dauna a fost 
provocată sau favorizată de neglijenţă sau de altă acţiune 
greşită sau omisiune a persoanei care reclamă despăgu-
birea (art.20). Cu atât mai mult că Convenţia enumeră 
starea de război, conflictul armat şi acţiunile autorităţii 
publice ca fiind cauze exoneratoare de răspundere, iar 
acestea în doctrină şi jurisprudenţă, de regulă, sunt asi-
milate cu evenimentele de forţă majoră. Mai adăugăm 
că legiuitorul nu s-a expus asupra situaţiei când intenţia 
sau culpa expeditorului ori a destinatarului au stat la baza 

survenirii daunei şi care, considerăm noi, de fiecare dată 
vor exonera transportatorul de răspundere. 

În doctrină există mai multe păreri asupra caracte-
rului răspunderii transportatorului aerian – obiectivă 
sau subiectivă. Profesorul englez M.Milde apreciază 
regimul ca fiind „unul de răspundere obiectivă, nu ab-
solută”.36 Romulus-Dan Varga susţine că „răspunderea 
absolută nu implică în mod obligatoriu inexistenţa totală 
a mijloacelor de apărare, ci o restrângere drastică a 
acestora. Chiar şi în activităţile nucleare subzistă un 
minim de mijloace de apărare în favoarea operatoru-
lui”37, iar profesorul bielorus А.С. Смирнов cu claritate 
explică „să nu înţelegem greşit că noile reguli ar insti-
tui răspunderea absolută a transportatorului aerian, 
deoarece sunt stabilite temeiuri ale exonerării sale 
de răspundere”38. Spre regret, unii doctrinari, ca В.Н. 
Дежкин39, G.Tompkins40, C.Scapel41, argumentează 
că răspunderea obiectivă şi cea absolută este acelaşi 
lucru, afirmaţii cu care din start nu suntem de acord. 
În acelaşi timp, nu acceptăm teoria fundamentată de 
profesorul emerit al URSS Е.И.Кельман, precum că 
„forţa majoră în transporturile aeriene nu există” 42 şi 
cea a lui Gh.Filip, C.Badea, M.Manoliu şi G.Paramon, 
care afirmă că „pentru a fi exonerat de răspundere, forţa 
majoră trebuie să se producă în afara timpului de zbor, 
deoarece producerea în timpul transportului nu elibe-
rează pe cărăuş”.43 Expunându-ne opinia, considerăm 
că diferenţa dintre noţiunea de răspundere obiectivă şi 
cea absolută constă în posibilitatea transportatorului 
de a o înlătura, în cazul celei obiective, deoarece, aşa 
cum am stabilit, transportatorul aerian poate fi exonerat 
de răspundere chiar şi în caz de forţă majoră. În acest 
context suntem de acord cu Г.П. Савичев care opinea-
ză: „În pofida faptului că evoluţia tehnicii aviatice tot 
mai mult restrânge posibilele cauze de forţă majoră a 
transportatorului aerian, în practica transporturilor 
aeriene asemenea situaţii continuă să existe”44, la care 
mai adăugăm că şi faptul exonerării transportatorului 
aerian de răspundere poartă un caracter foarte relativ. 
Chiar şi în cele mai nesemnificative împrejurări uşor 
poate fi dovedită cel puţin neglijenţa în acţiunile sale şi 
atunci răspunderea îi este instituită. 

Găsim că unele temeiuri ale exonerării transportato-
rului de răspundere stabilite de Codul civil şi Convenţia 
de la Montreal pot întâmpina probleme teoretico-practice 
de interpretare. Astfel, cu privire la starea de război şi 
conflictul armat, după А.С. Смирнов, nu există unani-
mitate în doctrina şi în jurisprudenţa internaţională45, 
iar referitor la acţiunile autorităţii publice, de asemenea 
nu este clar: urmează să înţelegem actele cu caracter 
normativ sau şi acţiunile materiale ilegale împotriva 
transportatorului?

Cazul fortuit. Codul civil al Republicii Moldova 
nu defineşte cazul fortuit, lăsând acest lucru pe seama 
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doctrinei. Astfel, Е.А. Суханов îl defineşte ca pe un 
eveniment posibil de înlăturat, dar care, din cauza ca-
racterului lui spontan, nu a putut fi prevăzut şi evitat.46 
De aceeaşi părere este M.Bojoga: „este acea împrejurare 
care, deşi putea fi preîntâmpinată, nu a fost astfel preîn-
tâmpinată de persoana responsabilă din cauza apariţiei 
sale inopinate”. Autoarea mai adaugă că la bază nu stau 
cauzele străine sau exterioare, ci cele interne.47 Autorii 
manualului „Drept civil. Partea Generală” (S.Baieş, 
V.Volcinschi, A.Băieşu, V.Cebotari, I.Creţu) sunt de 
părere că cazul fortuit se plasează în zona care desparte 
forţa majoră de culpă: „el începe unde încetează culpa 
şi se sfârşeşte unde începe forţa majoră”.48 În viziunea 
profesorilor O.Căpăţînă şi Gh.Stancu, distincţia dintre 
forţa majoră şi cazul fortuit în acest domeniu nu prezintă 
interes practic, nici sub aspect probator, nici din punctul 
de vedere al efectelor juridice.49 În ce ne priveşte, apre-
ciem părerile doctrinare cu privire la conceptul de caz 
fortuit şi considerăm a fi oportun de a înainta o definiţie 
proprie, specifică obiectului nostru de studiu, şi anume: 
în transportul aerian cazul fortuit constituie un eveni-
ment, care se datorează unor parametri interni sau ex-
terni ai navigaţiei aeriene, posibil de înlăturat, însă din 
cauza apariţiei sale surpinzătoare nu a putut fi prevăzut 
şi evitat de către angajaţii serviciilor aeriene. 

Fapta cocontractantului şi fapta unei terţe per-
soane. Cu referire la fapta cocontractantului, adică a 
expeditorului sau a destinatarului, Gina Orga-Dumitriu 
enumeră mai multe situaţii: expeditorul a ambalat marfa 
defectuos şi nu a fost sesizat de cărăuş, nu a declarat 
natura specifică a mărfii, a efectuat operaţiuni de încăr-
care-descărcare defectuoase, a lăsat indicaţii eronate 
în scrisoarea de transport etc.50, iar, după B.Mercadal, 
asemenea cazuri sunt rare şi au la bază intenţia cocon-
tractantului, care de fiecare dată urmează a fi demonstrată 
de către cărăuş.51 

Reieşind din faptul că Codul civil al Republicii 
Moldova nu reglementează, iar cele mai frecvente sunt 
situaţiile când dauna este consecinţa vinovăţiei mixte, 
adică atât a cărăuşului, cât şi a expeditorului sau a 
destinatarului, considerăm că cuantumul răspunderii 
cărăuşului urmează a fi diminuat, proporţional gradului 
de vinovăţie, şi doar în cazul răspunderii contractuale, 
deoarece la răspunderea delictuală, aşa cum am men-
ţionat, gradul vinovăţiei nu are relevanţă la stabilirea 
cuantumului despăgubirii.

În ce priveşte fapta terţului, М.А. Аллахвердов şi 
Г.П. Савичев susţin că ea poate libera cărăuşul aerian 
de răspundere, dar numai dacă întruneşte caracteristicile 
forţei majore, adică este excepţională, imprevizibilă 
şi invincibilă.52 Fiind de aceeaşi părere, O.Căpăţînă 
concretizează că, în lipsa acestei condiţii, interferenţa 
terţului rămâne neconcludentă şi nu eliberează pe cără-
uş de urmările prejudiciului cauzat.53 Exemple în acest 

context aduce X.Latour: ciocnirea avionului cu altul sau 
cu o maşină de pe aerodrom nu сonstituie eveniment de 
forţă majoră, ci caz fortuit, în măsura în care acţiunea 
putea fi evitată de pilot. Acelaşi lucru dacă decolarea şi 
aterizarea se realizează cu zdruncinări şi marfa fragilă 
se distruge. În ambele situaţii exonerarea de răspundere 
nu va fi posibilă.54

Cu toate acestea, în doctrina mai veche am întâlnit 
şi o opinie diferită, redată de autorii Comentariului 
Codului aerian al URSS, profesorii А.В. Виноградов 
şi А.В. Кучкель. Potrivit autorilor, răspunderea civilă a 
cărăuşului aerian urmează a fi atenuată dacă a depins de 
acţiunile terţului, iar, în funcţie de împrejurări, cărăuşul 
poate fi şi exonerat de răspunderea sa. Dânşii motivează 
poziţia dată prin faptul că riscurile aeriene sunt specifice 
şi mult mai grave în raport cu cele din transporturile 
rutiere, maritime şi feroviare.55 

Expunîndu-ne opinia, considerăm că cărăuşul aerian 
poate fi liberat de răspundere numai dacă fapta terţului 
este asimilată cu forţa majoră. Terţul va achita despă-
gubiri părţii vătămate, iar cărăuşul va fi exonerat de 
răspundere. Cu toate acestea, aprecierea circumstanţelor 
urmează a fi lăsată pe seama instanţei de judecată care, 
în funcţie de caz, ar putea antrena şi răspunderea terţului. 
În acelaşi timp, nu suntem de acord cu А.В. Виноградов 
şi А.В. Кучкель care protejau compania aeriană mono-
polistă a URSS – „Aeroflot” şi considerăm că afirmaţia 
lor este în detrimentul expeditorilor şi destinatarilor de 
mărfuri. 

(Va urma)
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SUMMARY
In this article there were reflected diverse aspects regarding the peculiarities of signing up of the 

individual work contract with the employer as a physical person.
There was drawn special attention to the author’s opinion concerning the signing of the individual 

work contract, the juridical nature of the potential individual work contract.
In this regard there were not neglected the aspects related to the registering of the individual work 

contract, the inscriptions in the work book, the juridical effects that might be produced as a consequence 
of the breaking of the work legislation.

O
rale etc. pe cale democratică a deschis noi posibilităţi 
de activitate în toate domeniile, inclusiv în domeniul 
muncii. Spre exemplu, dacă anterior încheierea con-
tractului individual de muncă era prioritate a statului, 
în prezent această procedură, menită să reglementeze 
raporturile juridice de muncă dintre angajator şi an-
gajat, pe lângă persoanele juridice, o mai efectuează 
şi angajatorii persoane fizice, fapt fixat în noul Cod 
al muncii.

Printre participanţii la raporturile juridice de mun-
că şi la relaţiile legate nemijlocit de muncă se disting 
următoarele subiecte: sindicatele, organele care exa-
minează litigiile de muncă (comisiile de conciliere, in-
stanţele de judecată); organele care realizează controlul 
şi supravegherea asupra respectării legislaţiei muncii. 
Însă, actorii principali au fost şi rămân angajatorul şi 
angajatul, fără de care activitatea celorlalţi nu are sens, 
deoarece anume angajatorul şi angajatul sunt părţi ale 
raportului juridic de muncă, raport ce constituie fun-
damentul obiectului dreptului muncii.

Categoriile angajator şi angajat permanent au făcut 
obiectul studiilor ştiinţifice, însă în ultimii ani a sporit 
evident interesul pentru reglementarea unor raporturi 
sociale, fapt imperios datorită dezvoltării dinamice a 
unor instituţii din cadrul ramurii de drept al muncii.  
Deşi până la intrarea în vigoare a noului Cod al muncii 
legislaţia nu interzicea încheierea contractului individu-
al de muncă cu un angajator persoană fizică, totodată, 
autorii autohtoni atenţionează că în legislaţia muncii 
anterioară o reglementare juridică a acestor relaţii de 
muncă nu exista.1

Pentru a determina specificul acestei proceduri, 
urmează să stabilim cine se produce în calitate de an-
gajator persoană fizică.

Literatura juridică atestă diverse clasificări ale 
angajatorilor persoană fizică. Astfel, Iu. Orlovski evi-
denţiază trei grupe:

1) cetăţeni care angajează persoane în bază de con-
tract pentru deservirea la domiciliu;

2) cetăţeni care desfăşoară activitate de întreprin-
zător;

3) persoane care se află în fruntea gospodăriilor de 
fermieri.2

La aceste trei grupe autorii M.Molodţov şi 
S.Golovina mai adaugă  o categorie, care ar putea 
fi învestită cu calitatea de angajator, de exemplu:              
bodyguarzii, detectivii, auditorii, notarii, avocaţii şi alţi 
specialişti care deţin înregistrarea de stat şi care practică 
unele activităţi profesionale în bază de licenţă.3

G.Skacikova explică în ce cazuri o persoană fizică 
poate îmbrăca haina unui angajator. În opinia acestei 
autoare, angajator poate fi considerată persoana fizică:

– în cazul în care aceasta năimeşte alte persoane 
pentru executarea unor anumitor lucrări casnice sau

– în cazul desfăşurării activităţii de întreprinzător 
fără constituirea persoanei juridice, inclusiv persoana 
care se află în fruntea gospodăriilor ţărăneşti (de fer-
mieri).4

Susţinând părerea autoarei sus-numite, considerăm 
că divizarea angajatorilor  persoane fizice poate să 
mai fie efectuată şi din perspectiva scopului utilizării 
muncii angajaţilor, adăugând, astfel, încă o categorie, 
ca: angajator  persoană fizică care utilizează munca 
năimită, fără scopul obţinerii de profit.

pţiunea Republicii Moldova de a continua dez-
voltarea instituţiilor sociale, economice, cultu-
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Aceasta din urmă poate fi divizată în:
 angajator persoană fizică care utilizează munca 

năimită în trebuinţele casnice;
angajator persoană fizică care utilizează munca 

năimită pentru lucrul tehnic în activitatea de creaţie 
şi literatură; 
angajator persoană  fizică care utilizează munca 

năimită în scopul ajutorării membrilor familiei (de 
exemplu,  baby-siter, persoana ce îngrijeşte de un 
membru bolnav de familie);
angajator persoană fizică care utilizează munca 

năimită în cadrul activităţii sale profesionale.
Legislaţia în vigoare ne permite să evidenţiem 

unele persoane fizice cărora legea le permite obţinerea 
calităţii de angajator persoană fizică. Astfel,  putem 
menţiona: auditorul întreprinzător individual. Acti-
vitatea acestuia este reglementată prin Legea privind 
activitatea de audit, nr.61 din 16.03.2007, care în art.2 
prevede că auditorul întreprinzător individual urmează 
să fie înregistrat în conformitate cu legislaţia civilă şi 
cu legislaţia specială în domeniu, care deţine licenţă 
pentru desfăşurarea activităţii de audit; detectivul parti-
cular, al cărui statut  juridic este reglementat prin Legea 
privind activitatea particulară de detectiv şi de pază, 
nr.283 din 04.07.2003, care în art.18 alin.(2) reflectă: 
„Pot practica activitate particulară de detectiv numai 
cetăţenii Republicii Moldova care au studii juridice 
sau pregătire specială în domeniu”; administratorul 
insolvabilităţii, a cărui activitate este reglementată prin 
Legea insolvabilităţii, nr.632 din 14.11.2001, care, în 
scopul realizării sarcinilor sale,  prevede dreptul să 
angajeze specialişti şi experţi (art.76 alin.(1) lit.k) din 
lege); mediatorul care îşi desfăşoară activitatea în 
birou privat. Activitatea de mediator este o activita-
te profesionistă reglementată de Legea cu privire la 
mediere, nr.127 din 14.06.2007, iar, potrivit pct.5 din 
Regulamentul cu privire la înregistrarea birourilor 
mediatorilor, care a fost aprobat prin Anexa  nr.3  la 
Hotărârea Consiliului de mediere nr.1 din 16 iunie 
2008,  „mediatorul sau mediatorii asociaţi pot angaja 
sau contracta traducători, jurişti şi alt personal de spe-
cialitate sau de serviciu”; avocatul, care îşi exercită 
activitatea în birou individual.   Legea  cu privire la 
avocatură, nr.1260  din  19.07.2002, în art.1 alin.(3)  
prevede: „Activitatea avocatului nu este activitate de 
întreprinzător”, iar pentru îndeplinirea unor activităţi 
auxiliare în procesul de acordare a asistenţei juridice, 
avocatului care îşi exercită activitatea în birou indivi-
dual nu-i este interzis, prin lege, angajarea unor specia-
lişti. Exact aceeaşi situaţie o putem atribui şi notarului 
public, a cărui activitate este reglementată de Legea cu 
privire la notariat, nr.1453 din  08.11.2002; gospodăria 

ţărănească, reglementată prin Legea privind gospo-
dăriile ţărăneşti (de fermieri), nr.1353 din 03.11.2000, 
care  stipulează că aceasta are statut de persoană fizică 
şi care, prin art.7 alin.(1) lit.c),  oferă   gospodăriilor 
ţărăneşti dreptul de a  angaja şi de a elibera lucrători 
în bază de contracte individuale de muncă.

Din cele remarcate este evident că  doar unii autori 
consideră drept categorie aparte  angajatorul persoană 
fizică care năimeşte munca unor persoane în scopul 
exercitării activităţii lor profesionale, ceilalţi preferând 
să treacă sub tăcere această categorie sau o atribuie la  
categoria întreprinzătorilor individuali. Considerăm 
eronată o astfel de opinie, deoarece este imposibil a 
nega existenţa acestor subiecţi ai raportului juridic 
de muncă, odată ce acesta este direct reflectat în legi 
speciale. Atribuirea angajatorului  persoană fizică care 
năimeşte munca unor persoane în scopul exercitării ac-
tivităţii lor profesionale la categoria de  întreprinzători 
individuali la fel este iraţională, deoarece statutul de 
drept al acestor subiecţi ca angajatori se caracterizează 
printr-o particularitate specifică – munca persoanelor 
este năimită nu pentru obţinerea de profituri (cu atât 
mai mult că unora le este interzis prin lege de a practica 
activitate de întreprinzător), dar  în scopul cooperării 
şi ajutorării directe (în calitate de ajutor) sau indirect 
(personalul de deservire) în exercitarea activităţii pro-
fesionale. Mai mult decât atât, unii angajatori persoane 
fizice pot să încheie contracte individuale de muncă cu 
stagiarii. De aceeaşi părere sunt şi autorii români, care 
susţin că  „notarii publici, avocaţii, notarii publici aso-
ciaţi, cât şi avocaţii asociaţi pot angaja notari (avocaţi) 
stagiari  şi alt personal numai prin încheierea unui con-
tract individual de muncă”.5 În cazul stagiarilor, scopul 
urmărit nu va fi legat doar de prestarea ajutorului întru 
realizarea activităţii profesionale, dar şi de pregătirea 
acestuia în vederea obţinerii de către ultimul a deprin-
derilor practice, care în viitor îi  vor permite să  pretindă 
obţinerea unui statut profesional. Angajatorul persoană 
fizică este în drept să încheie contracte individuale de 
muncă din momentul dobândirii capacităţii depline de 
exerciţiu, iar persoanele care necesită braţe de muncă 
năimite pentru exercitarea activităţii lor profesionale 
obţin calitatea de angajator din momentul dobândirii 
statutului profesional prevăzut de lege.

Totodată, angajatorii persoane fizice, în unele situ-
aţii, sunt în drept să năimească persoane cu condiţia 
de a locui la angajator sau de a se prezenta la serviciu 
conform unui program de lucru.  În cazul în care an-
gajatul locuieşte la angajator persoană fizică, ultimul 
poate fi obligat prin contractul individual de muncă 
de a pune la dispoziţia  angajatului hrană, adăpost, 
îmbrăcaminte etc.
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Pe lângă obligaţiile generale reflectate în art.10 
din Codul muncii, art.283 alin.(3) prevede obligaţia 
angajatorului persoană fizică:

a) să întocmească, în formă scrisă, contractul in-
dividual de muncă cu salariatul şi să-l înregistreze la 
autoritatea administraţiei publice locale, care remite o 
copie a acestuia inspectoratului teritorial de muncă;

b) să achite primele de asigurări sociale de stat şi 
alte plăţi obligatorii în modul şi  mărimile prevăzute 
de legislaţia în vigoare;

c) să perfecteze documentele necesare înregistrării, 
în modul stabilit, în calitate de contribuabil în sistemul 
public de asigurări sociale, a salariatului angajat pentru 
prima dată. 

În practică, persoanele care doresc să angajeze alte 
persoane se confruntă cu  multiple probleme, cum ar fi: 
ce fel de contract urmează a fi încheiat între angajator 
şi angajat?; este în drept angajatorul să emită ordine, 
decizii, hotărâri de angajare, concediere, aplicare a 
sancţiunii disciplinare? etc. Legislaţia muncii prevede 
legalizarea angajării care este efectuată prin emiterea 
unui ordin de angajare. Emiterea de către angajatori 
persoană fizică a ordinelor ar avea importanţă la exa-
minarea litigiilor de muncă. Astfel, în conformitate cu 
art.355 alin.(1)  C.mun. RM, salariatul este în drept să 
se adreseze în instanţa de judecată în timp de un an din 
momentul când a aflat despre încălcarea drepturilor 
sale. Dacă recunoaştem pentru angajatori persoane 
fizice emiterea ordinelor neobligatorie, apoi momentul 
curgerii termenului de prescripţie în vederea adresării 
în instanţa de judecată, unde angajatori persoane fizice 
sunt pârâţi, ar fi imposibilă. 

Cât priveşte problema despre natura juridică a 
potenţialului raportului juridic sau, altfel zis, ce fel de 
contract urmează a fi încheiat între părţile menţionate, 
unii susţin ideea de a se încheia doar un contract civil 
de prestare servicii şi nu contract de muncă. Nu putem 
fi de acord cu această opinie, din considerentul că 
serviciul dat conţine trăsături caracteristice raportului 
juridic de muncă, cum ar fi caracterul de subordonare, 
prestarea muncii încontinuu, remunerarea angajatului. 
O altă problemă, existentă în terenul practic şi care 
necesită o soluţionare operativă, ţine de momentul 
achitărilor cotizaţiilor la care sunt supuşi angajatorii. 
Întrucât  Codul muncii al Republicii Moldova rezervă 
pentru astfel de raporturi reglementări aparte, rezultă 
că şi problema cotizaţiilor urmează a fi reglementată 
diferit de reglementarea generală.

În continuare, vom evidenţia unele inconsecvenţe 
ale contractului individual de muncă încheiat cu anga-
jatorul persoană fizică.

Încheierea contractului individual de muncă. 
La încheierea contractului individual de muncă cu           

angajatorul persoană fizică, constatăm că prevederile 
art.283 C.mun. RM, practic, dublează prevederile art.58 
C.mun. RM în ce priveşte obligativitatea angajatorului 
persoană fizică de a încheia în formă scrisă contractul 
individual de muncă.

Dacă norma generală inclusă în art.56 alin.(3) 
C.mun. RM prevede întocmirea contractului individual 
de muncă în două exemplare, apoi, reieşind din obligati-
vitatea înregistrării contractului individual de muncă de 
către angajatorul persoană fizică la autoritatea publică 
locală, considerăm optimală încheierea acestuia în trei 
exemplare, dintre care unul să fie exemplarul autorităţii 
publice locale care a efectuat înregistrarea acestuia.

Pentru a face mai clar  art.283 C.mun. RM în această 
privinţă,  propunem substituirea lit.a) alin.(3) cu un 
text în următoarea redacţie: „să încheie contractul 
individual de muncă cu salariatul în formă scrisă, în 
trei exemplare, fiecare fiind semnat de părţi, şi să-l 
transmită pentru înregistrare la autoritatea publică 
locală …”.

 Conţinutul contractului individual de muncă. Potri-
vit Codului muncii al Republicii Moldova, contractul 
individual de muncă, inclusiv cel încheiat cu angaja-
torul  persoană fizică, va conţine, în mod obligatoriu, 
clauzele esenţiale pentru acest tip de contract, clauze 
specificate în art.49 C.mun. RM, precum ar fi: funcţia, 
atribuţiile funcţiei, drepturile şi obligaţiile salariatului, 
drepturile şi obligaţiile angajatorului, regimul de mun-
că şi de odihnă, condiţiile de retribuire a muncii etc.  
Angajatorii persoane fizice, asemenea altor angajatori, 
sunt în drept să negocieze cu angajatul şi să includă 
în contractul individual de muncă orice alte clauze, 
pe care le consideră necesare, dar care să nu agraveze 
situaţia angajatului.

Regimul de muncă, modul de acordare a zilelor de 
repaus şi a concediilor de odihnă anuale se stipulează şi 
în contractul individual de muncă încheiat între salariat 
şi angajatorul persoană fizică. Totodată, durata timpului 
de muncă nu poate fi mai mare, iar durata concediului 
de odihnă anual – mai mică decât cele stabilite de 
legislaţia muncii. Concediul salariaţilor angajaţi la 
angajatori persoană fizică nu poate fi mai mic decât 
cel prevăzut de legislaţie, însă timpul utilizării acestuia 
este stabilit nu prin programarea asemenea întreprin-
derilor, instituţiilor, organizaţiilor, dar la înţelegerea 
părţilor. De exemplu, capul gospodăriei de fermieri 
poate propune utilizarea de către angajat a concediu-
lui de odihnă anual plătit în funcţie de periodicitatea, 
sezonul producţiei agricole etc. În contractul de muncă 
salariatul şi angajatorul persoană fizică sunt în drept să 
prevadă perioada şi ordinea acordării concediilor fără 
menţinerea salariului.
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În contractul individual de muncă încheiat cu an-
gajatorul persoană fizică pot fi incluse şi alte temeiuri 
de încetare a raportului juridic de muncă, decât cele 
stabilite prin lege. Includerea unor condiţii suplimen-
tare de încetare a raportului juridic de muncă poate 
fi iniţiată atât de angajator, cât şi de salariat, care ur-
mează a fi expuse concret pentru a exclude dubla lor 
interpretare.

Articolul 286 C.mun. RM reglementează posibila 
modificare a clauzelor contractului individual de mun-
că, unde angajatorul persoană fizică urmează să prevină 
salariatul, în formă scrisă, înainte  cu cel puţin 14 zile 
calendaristice. În acest caz, considerăm o încălcare din 
mai multe puncte de vedere a drepturilor salariatului. 
În primul rând, modificarea poate fi efectuată doar cu 
acordul scris al părţilor, conform art.68 C.mun. RM, 
cu titlu de excepţie legiuitorul oferind angajatorului 
dreptul să modifice unilateral contractul individual de 
muncă, modificare care nu va afecta cele mai esenţi-
ale clauze incluse în alin.(1) art.68 C.mun. RM. Din 
conţinutul art.286 C.mun. RM rezultă o obligativitate 
a angajatorului de a anunţa salariatul în termenul 
specificat despre posibila modificare a contractului 
individual de muncă, fără a se ţine cont de acordul sau 
dezacordul salariatului. Considerăm necesară operarea  
modificărilor în acest sens, totodată fiind prelungit acest 
termen cu cel puţin până la o lună de zile. 

Articolul 287 C.mun. RM prevede încetarea  con-
tractului individual de muncă la iniţiativa ambelor părţi, 
fapt despre care urmează a fi anunţată partea cu cel pu-
ţin 7 zile calendaristice înainte. Reieşind din specificul 
acestui contract de muncă, considerăm că prelungirea 
termenului până la o lună ar acorda posibilitate reală 
atât angajatorului de a-şi găsi un nou salariat, cât şi 
salariatului de a-şi găsi un nou loc de muncă. Totodată, 
susţinem ideea potrivit căreia autoritatea publică locală 
care a efectuat înregistrarea contractului individual de 
muncă să perfecteze încetarea contractului individual 
de muncă6, raţional fiind să perfecteze şi modificarea 
acestuia. 

Înregistrarea contractului individual de muncă. Spre 
deosebire de angajatorii persoane juridice, angajatorii 
persoane fizice sunt obligaţi să înregistreze contractele 
individuale de muncă la autorităţile publice locale. Pro-
babil, se are în vedere autoritatea publică locală unde 
locuieşte angajatorul sau unde acesta este sosit. Faptul 
ca legiuitorul nu specifică care autoritate publică locală 
urmează să înregistreze contractul individual de muncă 
poate crea anumite incertitudini la aplicarea acestei 
norme în practică. De exemplu, persoană fizică poate 
fi înregistrată într-o unitate administrativ-teritorială, dar 
să locuiască sau să practice o activitate  în altă unitate 

administrativ-teritorială, unde angajează cetăţeni. De 
aceea, considerăm  binevenită şi necesară completarea 
lit.a) alin.(3) art.283 C.mun. RM cu următoarele „… şi 
să-l transmită pentru înregistrare la autoritatea publică 
locală, unde persoana are domiciliu, dacă angajează 
salariaţi fără scopul obţinerii de profit, sau în localitatea 
unde îşi desfăşoară activitatea profesională cu năimirea 
forţei de muncă, precum şi la autoritatea publică locală 
unde are înregistrarea de stat în calitatea de întreprinză-
tor fără personalitate juridică, dacă angajează salariaţi 
cu scopul  obţinerii de profit”.

Este de remarcat faptul incorectitudinii utilizării 
în art.283 C.mun. RM alin.(3) lit.a)  a termenului „în-
registrare” de către  angajatori, deoarece  angajatorii 
persoană fizică  nu execută şi nici nu sunt în drept să 
execute înregistrarea propriu-zisă, această obligaţie 
reveninidu-i autorităţii publice locale.

Ţinem să menţionăm că în Codul muncii nu este 
concretizat un termen anumit în limitele căruia contrac-
tul de muncă încheiat să fie transmis  pentru înregistrare 
autorităţilor  publice locale. Nu este reglementată nici 
soluţionarea refuzului de a înregistra contractul indi-
vidual de muncă din partea autorităţilor publice locale, 
fapt care ne impune să recurgem la normele constituţi-
onale, de exemplu, la art.54 din Constituţia Republicii 
Moldova, care oferă  oricărei persoane accesul liber la 
justiţie în cazul încălcării drepturilor sale.

Specialiştii din Federaţia Rusă7  consideră că un 
contract individual de muncă poate să fie înregistrat 
şi de alte autorităţi, cum ar fi  fondul social,  iar în 
Moldova cu înregistrarea contractelor individuale  de 
muncă ar putea fi abilitată Casa Naţională de Asigurare 
Socială sau Casa Naţională de Asigurare Medicală, 
cu oficiile lor în teritoriu, întrucât, conform legislaţiei 
Republicii Moldova, asigurarea socială şi medicală a 
salariaţilor sunt obligatorii.

Deşi  obligaţia de înregistrare a contractului indivi-
dual de muncă la autoritatea publică locală este pusă 
în sarcina angajatorului, legislaţia, în  acelaşi rând,  nu 
prevede sancţiuni pentru neexecutarea acestei obligaţii. 
Chiar şi aplicarea sancţiunilor administrative nu oferă 
un răspuns la întrebarea: urmează să fie considerat 
legitim sau nu contractul individual de muncă neînre-
gistrat  şi  va deveni acesta un document confirmativ 
al vechimii de muncă prestată la  angajatorul  persoană 
fizică?

Practica judiciară la acest capitol nu oferă nici un 
răspuns. Considerăm că la apariţia unui litigiu de muncă 
cu angajatorul persoană fizică contractul individual de 
muncă, chiar şi neînregistrat, poate prezenta o probă 
scrisă elocventă în ceea ce  priveşte apariţia raportului 
juridic de muncă cu angajatorul. Conform prevederilor  
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art.58 alin.(3) C.mun. RM, contractul individual de 
muncă este considerat a fi încheiat pe o durată nedeter-
minată şi îşi produce efectele din ziua în care salariatul 
a fost admis la muncă de către angajator sau de către 
o altă persoană cu funcţie de răspundere din unitate, 
abilitată cu angajarea personalului.

Carnetul de muncă. Conform normei generale 
incluse în art.57 alin.(1) lit.b) C.mun. RM,  reiese că, 
în cazul în care salariatul este angajat pentru prima 
dată, carnetul de muncă se va deschide de către între-
prinderea, instituţia sau organizaţia care l-a angajat, 
însă, conform art.289 alin.(2) C.mun. RM, angaja-
torul persoană fizică nu este în drept să facă înscrieri 
în carnetele de muncă ale salariaţilor şi să perfecteze 
carnetele de muncă pentru persoanele care se angajează 
pentru prima dată.

Această  situaţie neclară ce ţine de competenţa 
angajatorilor persoană fizică de a efectua înscrierile 
în carnetele de muncă este neclară, deoarece, pe de o 
parte, ele nu deţin acest drept, iar, pe de altă parte, ele 
sunt obligate să emită documente,  unele dintre care (de 
exemplu, ordinul de angajare, de concediere) trebuie 
aplicate în carnetele de muncă.

Interzicerea de a face înscrieri în carnetul de muncă 
al salariatului nu înseamnă că salariatul nu trebuie  
să prezinte carnetul de muncă angajatorului, consi-
deră T.Guseva şi N.Larina.8 Potrivit  art.57 alin.(1)     
C.mun. RM, carnetul de muncă este un document ce 
trebuie să fie prezentat la angajare, cu excepţia anga-
jării pentru prima dată, deoarece acesta serveşte drept 
dovadă a vechimii în muncă a salariatului, şi anume: din 
carnetul de muncă angajatorul preia datele angajărilor 
anterioare. Angajatorul persoană fizică poate opera 
înscrieri în carnetul de muncă referitor la activitatea 
salariatului, în legislaţie însă lipsesc dispoziţii privind 
forţa juridică a acestor înscrieri. Unii autori consideră 
că o astfel de înscriere ar fi ilegală şi nu poate servi 
drept probă pentru confirmarea vechimii în muncă a 
salariatului.9

Acordarea  angajatorilor persoane fizice a dreptului 
de a ţine şi a completa carnetele de muncă ale angajaţi-
lor poate atrage drept consecinţă comiterea unor erori 
în momentul completării acestora sau la specificarea 
categoriei funcţiei salariatului, conform Clasificato-
rului Ocupaţiilor din Republicii Moldova. De aceea, 
considerăm că, totuşi, cel mai corect este de a se acorda 
dreptul de efectuare a înscrierilor în carnetul de muncă 
autorităţilor publice locale, la care este înregistrat con-
tractul individual de muncă şi tot acestea să fie obligate 
cu deschiderea carnetelor de muncă pentru cei antrenaţi 
la muncă pentru prima dată.

În acest sens, considerăm că art.289 C.mun. RM ar 
putea fi completat  astfel: „Perfectarea şi înscrierile în 
carnetele de muncă ale salariaţilor angajaţi de către an-
gajatorul persoană fizică, precum şi păstrarea acestora 
se vor efectua  de către autoritatea publică locală care 
a  înregistrat contractul individual de muncă.”

Dar, nu este lipsită de raţiune şi o altă variantă: 
tuturor angajatorilor persoane fizice să li se ofere 
dreptul, asemenea întreprinderilor, instituţiilor, orga-
nizaţiilor, de a ţine şi a completa carnetele de muncă 
ale tuturor angajaţilor.  Autorii care propun această 
soluţie pornesc de la ideea că: unii angajaţi care nu-
şi exercită corespunzător obligaţiile lor de serviciu, 
comit abateri disciplinare, inclusiv până la părăsirea 
samavolnică a locului de muncă, trec la un alt loc de 
muncă fără a perfecta legal încetarea raportului juridic 
de muncă – abateri pentru care rămân nepedepsiţi. Din 
cauza lipsei înscrierilor în carnetul de muncă despre 
temeiul concedierii, următorul angajator este lipsit 
totalmente de informaţii despre potenţialul salariat 
de la locul de muncă anterior. Acest fapt se răsfrânge 
negativ asupra calităţii muncii prestate, în final redu-
când eficacitatea productivităţii muncii.
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SUMMARY
In the present paper there are analyzed some existing problems concerning employees holding more 

than one job. For them there are specified the conditions of employment on the basis of individual la-
bor contracts.  Reference is made to their rights and obligations, which are the same as those of other 
employees of enterprises, organizations or institutions. However, it is underlined the fact that having 
more than one job has its specific features, the labor legislation foresees some restrictions in this respect 
(Paragraph (1) Art.269 Labor Code). First of all, there are determined the peculiarities of presenting a 
leave for employers combining more than one job, its duration and modality of payment.

C
трудовым договором в свободное от основной ра-
боты время на том же или на другом предприятии, 
в учреждении, организации.1

Совместительство следует отличать от со-
вмещения профессий (должностей), которое 
может осуществляться в пределах нормальной 
продолжительности рабочего времени (40 часов 
в неделю).

При совместительстве работник исполняет 
свою трудовую функцию в свободное от своей 
основной работы время. Совмещение профессий 
(должностей) заключается в том, что работник 
в пределах своего рабочего времени (40 часов 
в неделю) исполняет, кроме своей трудовой 
функции, обязанности по другой специальности, 
квалификации или должности, с получением 
доплаты за исполнение обязанностей по другой 
специальности. Например, юрисконсульт пред-
приятия в пределах своего рабочего дня исполняет 
обязанности инспектора по кадрам с получением 
соответствующей доплаты. В данном случае 
имеет место совмещение профессий, но не со-
вместительство.

Как уже было сказано выше, совместитель-
ство – это выполнение работы на основании 
индивидуального трудового договора в свобод-
ное от основной работы время на том же или на 
другом предприятии.

Местом основной работы считается предприя-
тие, где находится трудовая книжка работника.

Студенты дневных учебных заведений не счи-
таются совместителями, т.к. они работают только 
на одном предприятии.

На совместителей распространяется трудовое 
законодательство с учетом особенностей, установ-
ленных статьями 267-274 ТК РМ.

Общие положения, касающиеся работников, 
работающих по совместительству, установлены 
статьей 267 ТК РМ.

Работа по совместительству представляет собой 
выполнение работником в свободное от основной 
работы время другой постоянной или временной 
работы на основании отдельного индивидуального 
трудового договора.

Индивидуальные трудовые договоры о работе 
по совместительству могут заключаться с одним 
или несколькими работодателями, если это не 
противоречит действующему законодательству.

Работа по совместительству может выполнять-
ся работником как по месту его основной работы, 
так и на других предприятиях.

Для заключения индивидуального трудового 
договора о работе по совместительству не требу-
ется согласие работодателя по основному месту 
работы.

в индивидуальном трудовом договоре обяза-
тельно указание на то, что работа выполняется 
по совместительству.

Работники, принятые на работу по совмести-
тельству, пользуются теми же правами и гарантия-
ми что и остальные работники соответствующего 
предприятия.

овместительство – это работа, выполняемая 
работником в соответствии с индивидуальным 
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В частности, совместители имеют право на 
премии, вознаграждения по итогам работы за год, 
предусмотренные положением об оплате труда 
данного предприятия на общих основаниях, льго-
тами, установленными коллективным трудовым 
договором.

На практике иногда допускаются ошибки. Так, 
А., являющемуся совместителем, не была начис-
лена предусмотренная Положением об оплате 
труда премия по мотиву, что он является совме-
стителем. А. обратился в судебную инстанцию с 
иском о взыскании премии, ссылаясь на то, что 
он выполнил все предусмотренные Положением 
об оплате труда предприятия показатели, необхо-
димые для выплаты премии. Судебная инстанция 
признала исковые требования А. обоснованными 
и удовлетворила их.

Следует учитывать, что заработная плата, 
полученная совместителем, учитывается при 
определении размера пособия по временной не-
трудоспособности и при определении размера 
пенсии. Например, работник по основному месту 
работы получает заработную плату в размере 3500 
лей в месяц, а по совместительству – в размере 
800 лей в месяц. Пособие по временной нетру-
доспособности этому работнику должно быть 
начислено по месту основной работы, исходя 
из страхового дохода в сумме 4300 лей в месяц 
(3500+800 лей).

По нашему мнению, следует изменить закон, 
установив, что пособие по временной нетрудоспо-
собности должно выплачиваться совместителю и 
по месту основной работы, и на предприятии, где 
он работает по совместительству.

Особенности работы по совместительству 
некоторых категорий работников (рабочих, педа-
гогических кадров, медицинского и фармацевти-
ческого персонала, работников сферы научных 
исследований и разработок, работников в области 
культуры, искусства, спорта и других) устанав-
ливаются Правительством после консультаций 
с патронатами и профессиональными союзами 
(ст.268 ТК РМ).

Ограничения работы по совместительству 
могут быть установлены только в соответствии с 
частью (1) ст.269 ТК РМ.

Согласно части (1) ст.261 ТК РМ, руководитель 
предприятия не вправе работать по совмести-
тельству на другом предприятии или совмещать 
должности на предприятии, которым он руково-
дит, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.

В соответствии со статьей 269 ТК РМ, рабо-
тодатели, по согласованию с представителями 
работников, могут устанавливать некоторые 
ограничения работы по совместительству только 
для работников определенных профессий, специ-
альностей и должностей с особыми условиями 
и режимом труда, работа по совместительству 
которых могла бы нанести вред их здоровью или 
безопасности производственного процесса.

В соответствии с частью (1) ст.57 и частью (1) 
ст.270 ТК РМ, при приеме на работу по совме-
стительству на другое предприятие, лицо обязано 
предъявить работодателю удостоверение личности 
или иной документ, удостоверяющий личность, и 
не обязано предъявлять трудовую книжку, т.к. она 
должна находиться по месту основной работы.

Документом, удостоверяющим личность лица, 
поступающего на работу, является удостоверение 
личности, а при его отсутствии паспорт, а в слу-
чае отсутствия этих документов – свидетельство 
о рождении или иной документ (военный билет).

В соответствии с частью (2) ст.270 ТК РМ, при 
приеме на работу по совместительству на долж-
ность или по профессии, которые требуют специ-
альных знаний, работодатель вправе потребовать 
от работника предъявления диплома либо иного 
документа, свидетельствующего об образовании 
или профессиональной подготовке, либо выписки 
из трудовой книжки, а при приеме на тяжелую 
работу или на работу с вредными и/или опасными 
условиями труда – и справки о характере и усло-
виях труда по основному месту работы, а также  
медицинского заключения.

В соответствии с частью (2) ст.43 Конституции 
Республики Молдова, принятой 29.07.1994 года и 
введенной в действие с 27.08.1994 года, Конвен-
цией Международной организации труда № 132 
«Об оплачиваемых отпусках» от 24.06.1970 года, 
ратифицированной постановлением Парламента 
Республики Молдова № 1330-XII от 26.09.1997 
года, статьями 112 и 272 ТК РМ, совместители 
имеют право на ежегодный оплачиваемый от-
пуск.2

Особенности предоставления ежегодных опла-
чиваемых отпусков совместителям установлены 
частями (1)-(3) ст.272 ТК РМ.

Лица, работающие по совместительству, 
пользуются правом на ежегодный оплачиваемый 
отпуск согласно совмещаемой должности или 
специальности, предоставляемый одновременно с 
ежегодным оплачиваемым отпуском по основному 
месту работы.
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Продолжительность отпуска по месту работы 
по совместительству соответствует установлен-
ной для данной должности или специальности на 
предприятии и не зависит от продолжительности 
отпуска по основному месту работы. Работник 
пользуется правом на дополнительный отпуск 
без сохранения заработной платы в случае, когда 
продолжительность отпуска по месту работы по 
совместительству меньше продолжительности 
отпуска по основному месту работы.

Выплата отпускного пособия или компенсации 
за неиспользованный отпуск осуществляется ис-
ходя из средней заработной платы по совмещаемой 
должности или специальности, определяемой в 
порядке, установленном Правительством.

Индивидуальный трудовой договор с со-
вместителем может быть прекращен по общим 
основаниям, предусмотренным статьями 81-86, 
305, 310 ТК РМ.

Помимо общих оснований, индивидуальный 
трудовой договор, заключенный с лицом, работаю-
щим по совместительству, может быть прекращен 
также в случае заключения индивидуального 
трудового договора с другим лицом, для которого 
соответствующая профессия, специальность или 
должность будет являться основной (пункт s) ча-
сти (1) статьи 86 ТК РМ).

Согласно ст.274 ТК РМ, при расторжении ин-
дивидуального трудового договора с работником, 
принятым на работу по совместительству, в связи 
с ликвидацией предприятия, сокращением числен-
ности или штата работников, ему выплачивается 
выходное пособие в размере одной его средней 
месячной заработной платы.

Средний заработок за 2й и 3й месяцы после 
увольнения, предусмотренный пунктом b) части (1) 
ст.186 ТК РМ, за совместителем не сохраняется.
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SUMMARY
Sovereignty, talks about one final source of political authority – the people that have a sovereign right 

to exercise power belonging to them. Since the sovereignty is a right, a capacity of a politically organized 
human collectivity, there must be some rules according to which it is exercised. The establishment of a 
political pluralism and transparency makes the political power cross all segments of social structure in a 
mechanism required to operate on the basis of legitimacy and freedom. Exclusion of political pluralism, 
transparency would lead inevitably to the abolition of democracy and to the establishment of authorita-
rian regimes.

E
controlate, sau, conform expresiei prof. Ion Deleanu, o 
multitudine de factori echivalenţi, care nu pot fi reduşi la 
unanimitate.1 Suveranitatea vorbeşte de o singură sursă 
finală a autorităţii politice – poporul, care dispune de 
dreptul suveran de a exercita puterea ce-i aparţine. 

Suveranitatea a apărut odată cu statul şi este legată de 
puterea de stat. Suveranitatea este un concept fundamen-
tal, în baza căruia oamenii au încercat să argumenteze 
formele mai vechi de legitimitate şi responsabilitate 
sau pe care au sperat să-şi întemeieze noile versiuni ale 
acestor mijloace, prin care puterea devine autoritate.2 

Noţiunea de suveranitate a fost abordată încă de 
gânditorii antici în lucrările lor. Filosofii greci credeau 
în democraţie (demos şi cratos), ceea ce, în concepţia 
lui Aristotel, însemna participarea întregului popor 
la guvernare, la exercitarea suveranităţii. Şi Imperiul 
Roman avea să admită idea suveranităţii, chiar de la 
originile sale.3 Bineînţeles, aceste concepţii ale suve-
ranităţii aveau un caracter rudimentar. 

Noile idei privind suveranitatea au fost dezvoltate de 
Jean Jacques Rousseau, care a formulat în modul cel mai 
explicit teoria clasică a suveranităţii bazată pe contractul 
social. Rousseau a calificat poporul ca deţinător al suve-
ranităţii, iar conducătorii statului – ca funcţionari supuşi 
care pot fi revocaţi oricând. El a ajuns la concluzia că 
prin încheierea contractului social se creează „un corp 
moral şi colectiv”, „o persoană publică”, denumită stat, 
atunci când este pasivă şi suveran, când este activă.4 

 Suveranitatea, o problemă de mare importanţă şi ac-
tualitate, se impune şi astăzi ca una dintre marile realităţi 
ale lumii contemporane. Ioan Muraru vede în suverani-
tate dreptul poporului de a decide asupra propriei sorţi, 

ste bine ştiut că semnul distinct al pluralismului este 
respingerea puterii de stat absolute, unificate şi ne-

de a stabili linia politică a statului şi alcătuirea organelor 
lui, precum şi de a controla activitatea acestora.5 Cristian 
Ionescu priveşte suveranitatea ca pe o putere politică, ca 
pe o capacitate colectivă abstractă, inerentă vieţii sociale 
organizate politic şi nepersonalizată, aparţinând întregii 
colectivităţi umane rezidente pe un anumit teritoriu şi 
constând în forţa de a impune respectarea generală a 
anumitor comandamente sociale.6

Am putea aduce multiple definiţii ale suveranităţii, 
însă din cele menţionate se desprind unele elemente 
inerente ale suveranităţii, cum ar fi: popor (naţiune) 
organizat într-o societate politică, teritoriu etnic (na-
ţional), capacitatea de a administra propriul teritoriu 
şi de a impune regulile convieţuirii sociale. În acest 
sens, Constantin Dissescu spunea că suveranitatea este 
inerentă oricărui stat, că ea poate fi găsită în exerciţiu 
pretutindeni unde există o societate politică.7 

Deoarece suveranitatea (puterea politică) constituie 
un drept, o capacitate a unei colectivităţi umane organi-
zată politic, trebuie să existe şi anumite reguli în baza 
cărora ea se exercită. Este bine ştiută definiţia clasică a 
democraţiei, având la bază cele două rădăcini greceşti 
„demos” (poporul) şi „cratos” (putere) – puterea popo-
rului. Însă, ar fi prea simplu să ne limităm doar la această 
definiţie a democraţiei, menţionează prof. Victor Popa, 
pentru că democraţia, în realitate, înseamnă ceva mai 
mult decât simpla constatare a „demos” şi „cratos”.8

Astfel, R.Laun defineşte democraţia ca „un stat unde 
domneşte voinţa poporului sau voinţa majorităţii, în 
opoziţie cu celelalte forme de stat, nedemocratice, unde 
domneşte voinţa unui singur, a câtorva, a unei părţi a 
poporului, în orice caz nu a majorităţii din ansamblul 
poporului.9 În linii generale, are dreptate R.Laun, dar 
această definiţie nu reflectă toate aspectele legate de 
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democraţie, deoarece Maurice Duverger susţine că 
democraţia este liberală şi semnifică mai întâi faptul că 
instituţiile politice sunt constituite în baza următoarelor 
principii: suveranitatea poporului, alegeri, parlamente, 
independenţa judecătorilor, libertăţi politice, pluripar-
titism.10 

Această definiţie a vestitului constituţionalist francez 
se apropie foarte mult de adevăratul sens al democraţiei, 
care într-o formă foarte generală este inserată în art.2 al 
Constituţiei Franţei: „guvernarea poporului, prin popor 
şi pentru popor”. Şi Constituţia Republicii Moldova 
fixează în art.3 că „Republica Moldova este stat de 
drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile 
şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, 
dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme 
şi sunt garantate”. Astfel de dispoziţii conţin, practic, 
toate constituţiile europene. După cum putem observa, 
constituţiile proclamă suveranitatea aparţinând poporu-
lui care o exercită prin organele sale reprezentative şi 
în mod direct prin referendum, garantează cetăţenilor 
dreptul la vot şi dreptul de a fi aleşi, de a exercita o 
funcţie publică, de a-şi exprima liber opiniile sale, de a 
se asocia în partide politice.

 Astfel, trebuie să înţelegem că democraţia apare ca 
un concept, ca un fenomen integrator, cumulând, articu-
lând şi armonizând valorile morale, politice şi juridice 
ale societăţii, într-un context social-istoric determinat. 
O analiză ştiinţifică a noţiunii „democraţie" scoate în 
evidenţă următoarele principii: 

a) suveranitatea naţională este exercitată de către 
popor; 

b) asigurarea participării poporului la realizarea 
treburilor publice printr-un sufragiu universal, eventual 
prin referendum, precum şi prin intermediul unui organ 
legiuitor autentic reprezentativ; 

c) partajarea prerogativelor autorităţilor publice, 
colaborarea şi controlul reciproc între autorităţile re-
prezentative; 

d) descentralizarea administrativă; 
e) pluralismul social, îndeosebi cel ideologic, orga-

nic sau instituţional, politic, sindical şi al altor corpuri 
intermediare; 

f) aplicarea principiului majorităţii în activitatea 
deliberativă a autorităţilor colegiale; 

g) consacrarea şi garantarea constituţională a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi 
cetăţeanului.11

Astfel, observăm că ansamblul de elemente care con-
stituie democraţia sunt indisolubil legate între ele, se află 
într-o strânsă dependenţă şi interdependenţă unele faţă 
de altele şi se aplică numai în condiţiile pluralismului 
ideologic, organic sau instituţional, politic, sindical şi 
al altor corpuri intermediare. 

Din cele expuse putem afirma că democraţia are un 
caracter pluralist, reprezintă un sistem de guvernare a 
cărui trăsătură dominantă este prezenţa unei multitu-
dini de instituţii care permit exprimarea diversităţii de 
interese şi opinii ale cetăţenilor, existenţa mai multor 
partide politice, separarea puterilor în stat, diversitatea 
grupurilor de interese, multiplicarea organizaţiilor ce 
formează societatea civilă, activitate deschisă, trans-
parentă a autorităţilor ce sunt antrenate în exercitarea 
puterii politice. 

 Uşor de observat că democraţia este condiţionată 
de existenţa pluralismului politic, pluralismului insti-
tuţional, de recunoaşterea diversităţii opţiunilor şi pro-
gramelor politice de guvernare a unei ţări în activitatea 
transparentă a guvernanţilor şi a tuturor autorităţilor 
publice. Ea îşi găseşte concretizarea în multitudinea de 
partide şi organizaţii politice, sindicale, religioase etc., 
exprimând diversitatea concepţiilor şi organizaţiilor care 
se interpun între individ şi stat. Democraţia desemnea-
ză, de fapt, ordinea politică şi modul de funcţionare a 
sistemului politic în care se realizează dreptul poporului 
de a se guverna pe sine însuşi. 

Astfel, este lesne de înţeles că democraţia se află 
într-o legătură indisolubilă cu pluralismul politic, cu 
transparenţa care se ridică în rang de principii, după 
care funcţionarea democratică a societăţii, garantarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti sunt condiţionate de 
existenţa şi acţiunea mai multor forţe politice şi sociale 
aflate în competiţie. 

Prin instituirea pluralismului politic, transparenţei 
drept câmp de manifestare a democraţiei, puterea po-
litică nu mai tronează deasupra societăţii, ci se inter-
sectează cu toate segmentele structurii sociale într-un 
mecanism chemat să funcţioneze pe baza legitimităţii şi 
a libertăţii. Excluderea pluralismului politic, transparen-
ţei ar duce în mod inevitabil la eliminarea democraţiei 
şi la instaurarea unor regimuri autoritare. 

 Pluralismul politic nu este identic cu pluralismul de 
opinii. El izvorăşte din pluralismul de opinii, sau, altfel 
spus, este parte integrantă a acestuia. Prin pluralism de 
opinii trebuie să înţelegem reglementările de la art.30 
din Constituţia României şi de la art.32 din Consti-
tuţia Republicii Moldova, care prevăd: „libertatea de 
exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor si 
libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, 
prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comu-
nicare în public”, care sunt declarate inviolabile. 

Cât priveşte pluralismul opiniilor politice, trebuie 
să înţelegem că aici se are în vedere, în mod special, 
opiniile exprimate cu privire la guvernare, la calitatea 
guvernării, la modul în care se realizează guvernarea, la 
condiţiile de viaţă impuse de guvernare. Aceste opinii 
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nu întotdeauna au fost acceptate de guvernanţi, mai ales 
în regimurile totalitare, în care opiniile politice sunt in-
terzise sau limitate, cenzurate, iar cei care îşi permiteau 
totuşi a le exprima public erau persecutaţi. 

 Caracteristica fundamentală a totalitarismului, 
tiraniei, dictaturii sau despotismului se referă la o 
putere centralizată datorită controlului absolut asupra 
mijloacelor de comunicare în masă. Aceste tipuri de 
regimuri politice nedemocratice au câteva caracteristici 
fundamentale:
partidul unic şi liderul a cărui voinţă se prezintă 

drept „voinţă oficială”;
existenţa unei ideologii oficiale, care exclude orice 

altă ideologie;
monopolul partidului care a uzurpat puterea asupra 

mijloacelor de comunicare în masă;
existenţa unui aparat poliţienesc cu scopul pre-

cis de anihilare a oricărei deviaţii ori rezistenţe la 
opresiune;
planificarea economică şi controlul puterii asupra 

iniţiativei economice.12

În cadrul acestor caracteristici fundamentale ale re-
gimurilor politice de tip totalitar, cea mai semnificativă 
este controlul absolut asupra mijloacelor de comunicare 
în masă. Prin intermediul acestora şi cu ajutorul unui 
regim al terorii unui aparat represiv, puterea politică 
reuşeşte să impună un model de gândire şi să modifice 
sau să construiască percepţii colective. În acest sens, 
exemplul regimurilor comuniste din România şi din 
Republica Moldova este relevant. 

În literatura de specialitate există părerea precum 
că pluralismul politic este, în primul rând, multiparti-
tism, adică implică existenţa mai multor partide.13 Nu 
împărtăşim această opinie, considerând-o o abordare 
prea îngustă a pluralismului politic, numai un singur 
element constitutiv.

Pluralismul politic trebuie văzut ca o diversitate de 
interese, de forţe, de ideologii, culturi, grupuri sociale, 
categorii socioprofesionale, valori şi concepţii politice, 
ideologice, filosofice, estetice, etice, religioase – fiecare 
dintre ele având o anumită configuraţie şi un anumit 
conţinut. Pluralismul politic, relevă Cristian Ionescu, 
poate fi privit şi ca o diversitate de organisme politice 
şi organizaţii sociale, purtătoare ale anumitor interese 
şi câmpuri axiologice specifice.14

Într-o societate pluralistă, factorii care concură la 
desfăşurarea vieţii sociale, indiferent de natura lor 
politică, civilă, culturală, etnică etc., sunt priviţi ca ire-
ductibili şi în competiţie, ceea ce, evident, nu exclude 
elemente comune, de consens.15

Astfel, trebuie să înţelegem că elementele consti-
tutive ale pluralismului politic se caracterizează prin 

diversitate, care asigură un spaţiu larg pentru compe-
tiţie şi contestaţie. Dacă nu ar exista contestaţia, însăşi 
acţiunea politică şi-ar pierde rostul, deoarece dacă nu 
ar exista un adversar, o opoziţie, cineva care ar pune 
la îndoială actul sau acţiunea întreprinsă de cei care se 
află la guvernare, am fi prezenţi într-un sistem totalitar, 
sistem de comandă lipsit de democraţie, deci într-un 
sistem în care puterea de stat ar fi uzurpată. 

Astfel, putem concluziona că suveranitatea, demo-
craţia sunt direct condiţionate de existenţa pluralismului 
politic, de recunoaşterea diversităţii opţiunilor şi a pro-
gramelor politice de guvernare a unei ţări. Excluderea 
pluralismului politic va duce, inevitabil, la eliminarea 
democraţiei şi la instaurarea unor regimuri autoritare 
potrivnice exigenţelor statului de drept, apărării drep-
turilor omului şi exprimării libertăţii de opinie. 
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SUMMARY
The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punish-

ment considers that three rights of detained persons have a very big importance: the right of notification 
of his custody, the right to have access to a lawyer and the right to benefit of medical assistance. These 
rights represent an assurance against torture and ill treatment applied to detained persons.

T
nirea torturii şi a altor tratamente sau pedepse inumane 
sau degradante (CPT) ca având o importanţă deosebită: 
dreptul persoanei în cauză la notificarea detenţiei ei 
către o terţă parte aleasă de ea (un membru al familiei, 
un prieten), dreptul de a avea acces la un avocat şi 
dreptul de a solicita examinarea medicală de către un 
medic ales de ea (suplimentar faţă de orice examinare 
medicală realizată de un doctor chemat de autorită-
ţile poliţieneşti). În opinia CPT-ului, aceste drepturi 
constituie trei garanţii fundamentale împotriva relelor 
tratamente aplicate deţinuţilor, care trebuie aplicate 
de la începutul privării de libertate. Persoanele luate 
în custodia poliţiei trebuie în special informate fără 
nici o întârziere asupra tuturor drepturilor lor, inclusiv 
asupra celor expuse supra. În plus, orice posibilitate a 
autorităţilor de a întârzia exercitarea unuia sau altuia 
dintre drepturile menţionate anterior, pentru a proteja 
interesele justiţiei, trebuie clar definită şi aplicarea ei 
strict limitată în timp. 

În mod deosebit, dreptul de a avea acces la un avo-
cat şi de a solicita o examinare medicală de către alt 
doctor decât cel adus de poliţie, sistemele prin care, 
în mod excepţional, avocaţii şi doctorii pot fi aleşi din 
listele prestabilite ar trebui să stopeze orice întârziere 
în exercitarea acestor drepturi. Accesul la avocat al per-
soanelor din custodia poliţiei trebuie să includă dreptul 
de a contacta şi de a fi vizitat de un avocat (în ambele 
cazuri garantarea confidenţialităţii discuţiilor trebuie 
asigurată), cât şi, în principiu, dreptul persoanei în 
cauză ca avocatul ei să fie prezent în timpul audierii.

Cu referire la examinarea medicală a persoanelor 
din custodia poliţiei, aceasta trebuie realizată în afara 
audierilor şi, preferenţial, nu în faţa ofiţerilor de poliţie. 
Rezultatele fiecărei examinări, declaraţiile relevante ale 

deţinutului, precum şi concluziile doctorului trebuie 
înregistrate oficial de către medic şi puse la dispoziţia 
deţinutului şi avocatului acestuia.

În ceea ce priveşte procesul de audiere, CPT-ul 
consideră că trebuie să existe reguli clare sau principii 
privind modul de realizare a audierii de către poliţie. 
Acestea ar trebui să facă referire, printre altele, la 
următoarele probleme: informarea deţinutului asupra 
identităţii (numele sau/şi numărul) celor prezenţi la 
audiere, durata audierii, perioadele de odihnă şi pau-
zele din timpul audierii, locurile în care ar putea avea 
loc audierile, dacă deţinutului i se va solicita să stea în 
picioare în timpul chestionării etc. Trebuie solicitată 
înregistrarea sistematică a orei la care audierea începe şi 
sfârşeşte, a oricărei solicitări făcute de deţinut în timpul 
audierii şi a persoanelor prezente în timpul acesteia.

CPT-ul subliniază că înregistrarea electronică a 
audierilor poliţiei reprezintă o altă măsură utilă de si-
guranţă împotriva relelor tratamente asupra deţinuţilor 
(constituind şi un avantaj semnificativ pentru poliţie). 
Înregistrarea electronică a interviurilor de către poliţie 
reduce, de asemenea, posibilitatea pentru persoanele 
implicate de a nega în mod fals ceea ce declaraseră.

CPT-ul consideră că protecţia fundamentală oferită 
persoanelor aflate în custodia poliţiei ar fi fortificată (şi 
munca ofiţerilor de poliţie ar putea fi uşurată) dacă o 
singură înregistrare completă a detenţiei ar exista pentru 
fiecare deţinut, în care s-ar înregistra toate aspectele 
detenţiei şi măsurile luate împotriva lor (când a fost 
privat de libertate şi motivul pentru care a fost luată 
această măsură; când i s-au enunţat drepturile; leziu-
nile corporale, bolile mintale etc.; când a fost vizitat 
şi contactat de rude, avocat; când i s-a oferit mâncare ; 
când a fost audiat; când a fost transferat sau eliberat 
etc.). Avocatul deţinutului trebuie să aibă acces la un 
astfel de dosar de detenţie.

rei drepturi ale persoanelor reţinute de poliţie sunt 
considerate de Comitetului european pentru preve-
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Existenţa unui mecanism independent pentru exa-
minarea plângerilor privind tratamentul din timpul 
petrecut în custodia poliţiei reprezintă o măsură de 
siguranţă esenţială. 

Custodia poliţiei este, în principiu, de durată relativ 
scurtă. În consecinţă, condiţiile fizice de detenţie din 
arestul poliţiei nu sunt la fel de bune ca cele din alte 
locuri de detenţie în care persoanele sunt deţinute pe 
perioade mai lungi. Totuşi, minimul necesar trebuie 
să fie realizat.

Toate celulele de poliţie trebuie să aibă dimensiuni 
rezonabile pentru numărul de persoane pe care le adă-
postesc, o iluminare adecvată (de exemplu, suficientă 
pentru a putea citi, cu excepţia perioadelor de somn) 
şi ventilare. Ar fi de preferat ca celulele să aibă lumină 
naturală. De asemenea, celulele ar trebui echipate cu 
mijloace de odihnă (de exemplu, un scaun fixat sau o 
bancă), iar persoanelor obligate să rămână peste noapte 
în custodie trebuie să li se pună la dispoziţie saltele şi 
paturi curate. Persoanelor din custodie trebuie să li se 
permită satisfacerea necesităţilor naturale la momentul 
dorit în condiţii decente şi de curăţenie, să li se ofere 
condiţii adecvate de spălare. Trebuie să li se dea mân-
carea la ore potrivite, incluzându-se cel puţin o masă 
completă în fiecare zi. CPT-ul susţine că persoanelor 
ţinute în custodia poliţiei 24 de ore sau mai mult trebuie 
să li se ofere, în măsura posibilului, exerciţii zilnice 
în aer liber.

Chestiunea referitoare la dimensiunea rezonabilă 
pentru o celulă a poliţiei (sau pentru alt tip de locuire 
pentru deţinut/prizonier) este o chestiune dificilă. Când 
se face o asemenea analiză, trebuie luaţi în consideraţie 
mai mulţi factori. În orice caz, delegaţiile CPT-ului simt 
nevoia unor principii generale în domeniu. Următoarea 
dimensionare (văzută ca o soluţie optimală şi nu ca un 
standard minim) este utilizată în mod curent atunci 
când se analizează o celulă de poliţie pentru o singură 
persoană care stă mai mult de câteva ore: 7 m2 având 
cel puţin 2 m între pereţi şi 2,5 m între pardoseală şi 
plafon.

În mai multe rânduri şi în mai multe ţări, Comitetul 
a descoperit încăperi rezervate audierilor care aveau 
un grad ridicat de intimidare: de exemplu, încăperile 
erau decorate în întregime în negru şi echipate cu re-
flectoare îndreptate către scaunul folosit de persoana 
interogată. Astfel de încăperi nu îşi au locul într-un 
serviciu de poliţie. Încăperile rezervate audierilor 
trebuie să fie corect luminate, încălzite şi aerisite şi 
trebuie să fie echipate astfel, încât să permită tuturor 
participanţilor la procesul de audiere să fie aşezaţi pe 
scaune de acelaşi tip şi confort. Ofiţerul care efectuează 
interogatoriul nu trebuie să se găsească în poziţie de 

dominant (spre exemplu, în poziţia ridicat) sau să fie 
aşezat departe de suspect. În plus, culorile interioarelor 
trebuie să fie neutre. 

Într-un anumit număr de ţări, CPT-ul s-a confruntat 
cu practica legării la ochi de către poliţie a persoanelor 
deţinute, în special în timpul audierilor. Delegaţiile CPT 
au primit nenumărate şi, adesea, contradictorii expli-
caţii din partea ofiţerilor de poliţie privitor la scopul 
acestei practici. Ţinând cont de informaţiile acumulate 
de-a lungul anilor, este evident pentru CPT că în multe, 
dacă nu în majoritatea cazurilor, persoanele sunt legate 
la ochi pentru a evita identificarea membrilor forţelor 
de ordine care îi maltratează. Chiar şi în cazurile când 
nu au loc rele tratamente fizice, a lega la ochi un deţinut 
şi, în special, o persoană care este pe cale de a fi audiată 
reprezintă o formă de presiune al cărei efect influen-
ţează nemijlocit asupra psihicului persoanei. Comitetul 
recomandă interzicerea în mod expres a practicii legării 
la ochi de către poliţie a deţinuţilor.

Nu este neobişnuit pentru CPT să găsească în secţi-
ile de poliţie obiecte suspecte, cum ar fi bastoane din 
lemn, cozi de mături, bâte de baseball, tije metalice, 
bucăţi groase de cablu electric, imitaţii de arme de 
foc sau cuţite. Prezenţa acestor obiecte a demonstrat, 
în repetate rânduri, că persoanele ţinute în clădirile 
respective au fost ameninţate şi/sau lovite cu obiecte 
de acest fel.

O explicaţie des întâlnită primită din partea ofiţerilor 
de poliţie referitor la asemenea obiecte este aceea că 
ele au fost confiscate de la suspecţi şi că vor fi folosite 
drept probe. Faptul că obiectele respective sunt inva-
riabil neetichetate şi sunt adesea găsite izolat în inte-
riorul clădirii (spre exemplu, în spatele draperiilor sau 
dulapurilor) nu poate decât să ridice suspiciuni privitor 
la această explicaţie. Pentru a evita speculaţiile asupra 
comportamentului incorect al poliţiştilor şi a face să 
dispară sursele de potenţial pericol atât pentru personal, 
cât şi pentru deţinuţi, obiectele confiscate pentru a fi 
utilizate ca probă trebuie întotdeauna să fie etichetate 
corect, înregistrate şi ţinute într-un loc special amenajat. 
Orice alte obiecte de asemenea fel, menţionate mai sus, 
trebuie să fie înlăturate din secţiile de poliţie.

Am menţionat anterior că CPT-ul a pledat întot-
deauna în favoarea a trei drepturi pentru persoanele 
din custodia poliţiei: dreptul de acces la un avocat şi 
la un medic, precum şi dreptul pentru persoanele 
implicate de a putea informa un apropiat sau un terţ 
despre detenţia lor. În multe state au fost luate măsuri 
pentru introducerea sau consolidarea acestor drepturi, 
în lumina recomandărilor CPT-ului. Mai exact, dreptul 
de acces la un avocat în timpul detenţiei la poliţie este 
în prezent larg recunoscut în ţările vizitate de CPT. 
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Totuşi, un anumit număr de ţări manifestă un grad 
mare de reticenţă pentru a pune în aplicare recomanda-
rea CPT, conform căreia dreptul de acces la un avocat 
trebuie garantat de la începutul detenţiei la sectorul de 
poliţie. În unele ţări, persoanele din custodia poliţiei 
se bucură de acest drept numai după o anumită peri-
oadă de timp petrecută în detenţie, în altele dreptul 
devenind efectiv numai când deţinutul este declarat 
formal „suspect”. 

CPT-ul a subliniat în mai multe rânduri că, în con-
formitate cu experienţa sa, perioada imediat următoare 
privării de libertate este cea în care riscul de intimidare 
şi relele tratamente se aplică cu o frecvenţă sporită. În 
consecinţă, posibilitatea pentru persoanele din custodia 
poliţiei de a avea acces la un avocat în timpul acestei 
perioade reprezintă o garanţie fundamentală împotriva 
relelor tratamente. Existenţa acestei posibilităţi va avea 
un efect de prevenire asupra celor dispuşi să maltrateze 
persoanele deţinute. Mai mult, un avocat este necesar 
pentru a lua măsurile care se impun dacă deţinuţii 
sunt efectiv maltrataţi. CPT-ul recunoaşte că, pentru a 
proteja interesele legitime ale anchetei poliţiei, poate 
fi necesar, în mod excepţional, să se amâne pentru o 
anumită perioadă accesul deţinutului la un avocat ales 
de el. Totuşi, aceasta nu trebuie să determine un refuz 
total al dreptului de acces la un avocat în timpul peri-
oadei respective. În asemenea cazuri, poate fi aranjat 
dreptul de acces la un alt avocat independent. 

Dreptul de acces la un avocat trebuie să includă 
dreptul de a vorbi cu el în particular. În principiu, per-
soana implicată trebuie, de asemenea, să beneficieze de 
un avocat în timpul oricărei audieri realizate de poliţie. 
În mod normal, acesta nu trebuie să împiedice poliţia 
să audieze un deţinut în cazuri de urgenţă, chiar şi în 
absenţa unui avocat (care nu poate fi disponibil imediat) 
şi nici să interzică înlocuirea unui avocat care ar împie-
dica bunul mers al unei audieri. De asemenea, CPT-ul a 
subliniat că dreptul de acces la un avocat nu trebuie să 
fie limitat numai asupra persoanelor suspectate de co-
miterea unei infracţiuni, ci trebuie să se extindă asupra 
oricărei persoane care se află sub obligaţia legală de a 
asista sau de a rămâne la secţia de poliţie (spre exemplu, 
în calitate de „martor”). În plus, pentru ca dreptul de 
acces la un avocat să fie pe deplin realizat în practică, 
trebuie luate măsuri adecvate pentru persoanele care nu 
sunt în măsură să achite serviciile unui avocat. 

Persoanele din custodia poliţiei ar trebui să se bucu-
re de dreptul recunoscut în mod formal privind accesul 
la medic. Altfel spus, trebuie întotdeauna să se apeleze 
fără întârziere la un doctor dacă o persoană solicită 
un examen medical. Poliţiştii nu trebuie să încerce să 
filtreze astfel de solicitări. Mai mult, dreptul de acces 

la un medic ar trebui să includă dreptul de a beneficia, 
dacă deţinutul doreşte, de o examinare efectuată de un 
medic la alegerea acestuia (în plus, faţă de orice alt 
examen efectuat de doctorul chemat de poliţie). Toate 
examenele medicale ale persoanelor din custodia po-
liţiei trebuie să aibă loc fără ca ele să fie ascultate de 
membrii forţelor de ordine, cu excepţia cazului în care 
doctorul interesat de un caz particular solicită aceasta 
şi fără ca ele să fie supravegheate de forţele de ordine. 
De asemenea, este important ca persoanele din custo-
dia poliţiei puse în libertate şi care nu au ajuns în faţa 
unui judecător să aibă dreptul să solicite în mod direct 
un examen /certificat al unui medic legist cu drept de 
semnătură.

Dreptul unei persoane din custodia poliţiei de a 
putea informa o persoană apropiată sau un terţ de 
situaţia sa trebuie, în principiu, să fie garantat chiar 
de la începutul detenţiei. În mod evident, CPT-ul re-
cunoaşte că exercitarea acestui drept poate fi supus 
unor anumite excepţii, destinate protejării intereselor 
legitime ale anchetei poliţiei. Totuşi, astfel de excepţii 
trebuie clar definite şi strict limitate în timp, iar recurge-
rea la astfel de excepţii trebuie să fie însoţită de garanţii 
adecvate (de exemplu, orice întârziere a informării unei 
persoane apropiate sau a unui terţ trebuie consemnată 
în scris împreună cu motivele care au stat la baza unei 
asemenea tergiversări şi supusă aprobării unui funcţi-
onar superior de poliţie care nu are nici o legătură cu 
afacerea în cauză sau a unui procuror). Drepturile per-
soanelor private de libertate nu vor avea nici o valoare 
dacă nu vor fi cunoscute de deţinuţi. În consecinţă, este 
imperativ necesar ca persoanele din custodia poliţiei să 
fie în mod expres informate fără întârziere cu privire 
la drepturile lor, într-o limbă pe care să o înţeleagă. 
Pentru a face aceasta trebuie sistematic transmis persoa-
nelor din custodia poliţiei, de la începutul detenţiei, un 
formular care într-o manieră simplă să precizeze aceste 
drepturi. Mai mult, va trebui solicitat persoanelor în 
cauză să semneze o declaraţie care să ateste că au fost 
bine informate asupra drepturilor lor.

CPT-ul a subliniat cu mai multe ocazii rolul autori-
tăţilor judiciare în lupta împotriva relelor tratamente 
aplicate de poliţie. Astfel, toate persoanele reţinute 
de poliţie care sunt propuse să fie plasate în detenţie 
provizorie vor trebui aduse fizic în faţa unui judecător 
competent care va decide asupra propunerii. Aducerea 
persoanei în faţa judecătorului va permite acesteia, în 
cazul în care a fost maltratată, să depună în timp util 
o plângere. Mai mult, chiar şi în absenţa unei plângeri 
formale, judecătorul va putea lua măsurile necesare, în 
timp util, în cazul în care există alte indicaţii privind 
relele tratamente (de exemplu, răni vizibile, aparenţa 
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sau comportamentul general al unei persoane). În mod 
evident, judecătorul trebuie să ia măsurile adecvate 
dacă există indicaţii privind aplicarea relelor tratamente 
de către poliţie. În acest sens, de fiecare dată când o 
persoană suspectată de infracţiune va ajunge în faţa 
unui judecător la sfârşitul custodiei poliţiei afirmând 
că a fost maltratată, judecătorul trebuie să consemneze 
afirmaţiile, să ordone un examen medico-legal şi să ia 
toate măsurile necesare ca afirmaţiile să fie verificate. 
Această manieră trebuie aplicată indiferent dacă per-
soana în cauză are sau nu răni externe vizibile. Chiar 
în absenţa unei informări explicite asupra relelor tra-
tamente, judecătorul va putea decide solicitarea unui 
examen medico-legal imediat ce există alte motive 
pentru a crede că o persoană care a fost adusă în faţa 
lui ar fi putut fi victima relelor tratamente. Examinarea 
promptă de către autorităţile judiciare şi alte autorităţi 
competente a tuturor plângerilor privind relele tra-
tamente formulate împotriva membrilor forţelor de 
ordine şi impunerea, când este cazul, a unei sancţiuni 
adecvate vor avea un efect pozitiv. 

Obligaţia poliţiei de a avea grijă de persoanele aflate 
în custodia ei include responsabilitatea de a le asigura 
acestora securitatea şi integritatea fizică. În conse-
cinţă, supravegherea adecvată a spaţiilor de detenţie 
reprezintă o componentă inerentă a acestei obligaţii 
asumate de poliţie. Trebuie luate măsuri adecvate 
pentru a se garanta că persoanele din custodia poliţiei 
sunt în măsură să intre, în orice moment, în contact cu 
personalul de supraveghere.

În fine, inspectarea localurilor poliţiei de o auto-
ritate independentă poate contribui mult la prevenirea  

relelor tratamente asupra deţinuţilor din custodia po-
liţiei şi poate ajuta la garantarea unor condiţii satis-
făcătoare de detenţie. Pentru a fi pe deplin eficiente, 
vizitele efectuate de o astfel de autoritate ar trebui să 
fie periodice şi inopinate, iar autoritatea ar trebui să fie 
în măsură de a se întreţine fără martori cu deţinuţii. În 
plus, ea ar trebui să examineze toate problemele legate 
de tratamentul deţinuţilor: înregistrarea deţinuţilor, 
informaţiile date deţinuţilor privind drepturile lor şi 
exercitarea efectivă a acestor drepturi (în special, cele 
trei drepturi expuse supra, respectarea regulilor privind 
audierea persoanelor suspectate de comiterea unor 
infracţiuni, precum şi condiţiile materiale de deten-
ţie). Constatările autorităţii sus-menţionate ar trebui 
transmise nu numai poliţiei, ci şi unei alte autorităţi 
independente de poliţie.
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SUMMARY
In this article there are analyzed two legal categories relative new in our national legislation – con-

dominium and co-owners association. There are defined the notions of this legal categories and their 
legal statute.

D
toate domeniile sociale şi economice, inclusiv în 
sfera raporturilor locative. Spre regret, schimbările în 
acest domeniu au fost nu cele mai reuşite. Mai mult 
ca atât, criza economică mondială din ultimii ani nu 
a ocolit şi ţara noastră, afectând şi mai grav raportu-
rile locative. Reducerea considerabilă a investiţiilor 
capitale în construcţia spaţiului locativ din sursele 
bugetare şi privatizarea spaţiului locativ în masă au 
pus la ordinea de zi şi multe alte aspecte, foarte sen-
sibile, legate de folosirea, exploatarea şi gestionarea 
spaţiului locativ. 

În localităţile urbane spaţiul locativ de stat, în 
rezultatul privatizării în masă, şi-a schimbat forma de 
proprietate. Potrivit Legii Republciii Moldova cu pri-
vire la privatizarea fondului de locuinţe din 10 martie 
1993,1 în rezultatul privatizării spaţiul locativ urma să 
fie gestionat de o nouă formă organizaţional-juridică – 
asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate (APLP). 
Ulterior, organizaţiile de stat – regiile locative cu toate 
subdiviziunile lor – au fost reorganizate în întreprinderi 
municipale de gestionare a spaţiului locativ, iar unii func-
ţionari ai fostelor secţii de exploatare a spaţiului locativ 
(SEL-uri) s-au pomenit în fruntea unor APLP-uri. Dat 
fiind faptul că constituirea APLP nu a avut un caracter 
absolut, o bună parte din spaţiul locativ privatizat şi 
cel neprivatizat a rămas în gestiunea întreprinderi-
lor municipale de gestionare a spaţiului locativ şi a 
regiilor locative. În practică s-a demonstrat că toate 
aceste forme organizaţional-juridice nu rezolvau la 
nivelul cuvenit toate problemele locative legate de 
folosirea, exploatarea şi gestionarea spaţiului locativ. 
Mai mult, din partea unor administratori ai APLP a 
avut loc un şir de abuzuri de serviciu de ordin orga-
nizaţional şi financiar, care şi mai mult au acutizat 
problema locativă.

upă proclamarea independenţei, în Republica 
Moldova s-au produs schimbări esenţiale în 

Ca o posibilă variantă de ieşire din situaţia creată 
s-a propus modificarea legislaţiei locative. Astfel, la   
30 martie 2000 a fost adoptată Legea Condominiului 
în fondul locativ (în continuare – Legea 913/2000).2 
La elaborarea acestei legi s-a luat în consideraţie le-
gislaţia şi practica altor ţări. Bunăoară, în SUA în 1990 
funcţionau 3 mln. 357 mii de condominiuri.3 Scopul 
principal al acestei legi era reorganizarea cardinală a 
gestionării fondului locativ prin constituirea unei noi 
forme organizaţional-juridice – asociaţia de copro-
prietari în condominiu (ACC). Momentul principal şi 
care, la prima vedere, se părea cel mai raţional consta 
în norma stipulată în art.17 al acestei legi, unde se 
menţiona că asociaţiile de coproprietari ai locuinţelor 
privatizate sau, după caz, cooperativele de construcţie 
a locuinţelor (CCL), care funcţionau în blocurile de 
locuinţe, urmau să fie reorganizate în asociaţii de co-
proprietari în condominiu, cu înregistrarea ulterioară 
a acestora şi a condominiului. Din care considerente 
s-a proprus o astfel de reformă a raporturilor locative? 
Scopul acestei concepţii se manifesta prin intenţia de a 
constitui un organ unic care ar îngloba organizaţional 
toate persoanele fizice şi juridice care au careva atribuţii 
la spaţiul locativ şi terenurile aferente cu toate imobilele 
situate pe aceste terenuri.

Cu părere de rău, în realitate rezultatul produs nu 
a fost cel dorit. Care sunt cauzele că pe parcursul ulti-
milor ani nu a avut loc reorganizarea în masă a CCL şi 
APLP în ACC. Bunăoară, în anul 2007 în mun.Chişinău 
în APLP erau incluse 709 din 2800 case de locuit sau 
30% din fondul locativ.4 Cauze au fost atât de ordin 
subiectiv, cât şi obiectiv. 

Din start, un moment negativ era stipulat în art.1 
al Legii 913/2000, unde se menţiona că condominiul 
se constituie prin asocierea obligatorie a proprietarilor 
de bunuri imobiliare, amplasate pe un anumit teritoriu, 
din iniţiativa proprietarilor, agenţiilor teritoriale de 



Nr. 4, aprilie 2010REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

50

privatizare sau a autorităţilor administraţiei publice 
locale. Această stipulaţie legală nu a fost cea mai 
reuşită şi reacţia multor proprietari din start a fost ne-
gativă. Alte cauze negative se manifestau prin faptul 
că membrii CCL, bunăoară, care au activat în cadrul 
cooperativelor zeci de ani şi s-au acomodat cu regulile 
stabilite şi confirmate de practică, au dorit să-şi schimbe 
forma organizaţional-juridică de gestionare a fondului 
locativ. Incapacitatea de gestionare a fondului locativ, 
abuzurile financiare şi de altă natură ale unor preşedinţi 
ai APLP de asemenea au exercitat o influenţă negativă 
la reorganizarea APLP şi CCL în ACC.5 Şi persoane-
le juridice ale administraţiei publice locale, care au 
direct atribuţii la spaţiul locativ, de asemenea nu au 
manifestat dorinţa de a deveni membri activi ai ACC. 
Şi aceasta în pofida faptului că, potrivit alin.(2) art.22 
al Legii 913/2000, membrii asociaţiei de coproprietari 
în condominiu devin, în mod automat, persoanele juri-
dice, întreprinderi de stat şi/sau municipale, cărora le 
aparţin dreptul de regie sau de administrare operativă 
a locuinţelor (încăperilor) din condominiu. 

Paradoxul principal constă în faptul că, după cum 
s-a menţionat, membri ai ACC urmau să devină toate 
persoanele fizice şi juridice care au careva atribuţie 
la spaţiul locativ. Însă, spre regret, acest lucru nu a 
avut loc, dat fiind faptul că în însăşi Legea 913/2000 
era stipulată o normă nu prea reuşită şi care venea în 
contrazicere cu însuşi conceptul legii. Astfel, potrivit 
art.4, condominiul include: o clădire, sau o parte din 
clădire cu intrare separată, sau câteva clădiri ce aparţin 
cel puţin la doi proprietari, precum şi anexele la clădiri, 
trotuarele, drumurile de parcare auto, plantaţiile mul-
tianuale şi alte obiecte ce se află pe terenul aferent în 
hotarele stabilite, cu excepţia obiectelor complexului 
energetic, telecomunicaţiilor, reţelelor de alimentare cu 
apă şi canalizare, precum şi a obiectelor cu destinaţie 
strategică (adăposturi antiaeriene, adăposturi contra 
radiaţiilor). Prin urmare, organizaţiile comunale care 
deservesc fondul locativ nu au devenit membri ai ACC. 
Se impune ca firească întrebarea: cum poate fi gestionat 
raţional fondul locativ, dacă nu toţi participanţii la acest 
proces au devenit membri ai ACC?

Potrivit art.1 al Legii 913/2000, condominiul repre-
zintă un complex unic de bunuri imobiliare ce include 
terenul în hotarele stabilite şi blocurile (blocul) de 
locuinţe, alte obiecte imobiliare amplasate pe acesta, 
în care o parte, constituind locuinţele, încăperile cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă, se află în proprietate 
privată, de stat sau municipală, iar restul este proprietate 
comună indiviză.

În aceeaşi normă se menţionează că asociaţia 
de coproprietari în condominiu este o organizaţie a 

proprietarilor de locuinţe care s-au asociat pentru 
administrarea, întreţinerea şi exploatrarea în comun a 
complexului de bunuri imobiliare în condominiu.

Prin urmare, din norma legală reiese că condominiu 
este un obiect al dreptului de proprietate care aparţine 
mai multor persoane, atât juridice, cât şi fizice, şi anu-
me – statul, autoritatea administraţiei publice locale, 
persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane care 
posedă, foloseşte şi dispune de bunuri imobiliare ce îi 
aparţin în condominiu în conformitate cu legislaţia. 

Componenţa condominiului, după cum s-a menţio-
nat mai sus, include un şir de bunuri imobiliare situate 
pe un teren respectiv în hotarele stabilite. 

Potrivit alin.(2) art.17 al Legii 913/2000, asociaţia 
de coproprietari în condominiu dobândeşte drepturile 
persoanei juridice din momentul înregistrării de stat la 
Camera Înregistrării de Stat a Ministerului respectiv. 
ACC se înfiinţează pe o durată nelimitată dacă statutul 
nu prevede altfel (alin.(3) art.16 al Legii 913/2000). 
Prin urmare, ACC este un nou subiect de drept, un 
nou participant la raporturile civile de gestionare a 
spaţiului locativ.

Potrivit Legii 913/2000, acosiaţia de proprietari ai 
locuinţelor privatizate sau, după caz, cooperativa de 
construcţie a locuinţelor, care funcţionează în blocul 
de locuinţe, urmează a fi reorganizate în asociaţie de 
coproprietari în condominiu, cu înregistrarea ulterioară 
a acesteia şi a condominiului. Prin urmare, înregistrării 
obligatorii este supus atât noul obiect de drept, cât şi 
subiectul de drept care gestionează acest complex unic 
de bunuri imobiliare. 
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SUMMARY
This article is devoted to a general characteristic of historiography about peace justice. In work there is 

presented the analysis of an imperial Russian (I.Ghessen, A.Golovaciov, A.Cvacevschi, A.Chisteakovschi, 
L.Sabinin, P.Pustoroslev, Spasovici, A.Titov, etc.), intermilitary Romanian (A.Boldur, T.Inculeţ, P.Cazacu, 
Ş.Ciobanu etc.), Soviet (B.Vilenschi, T.Vorobeikova and A.Dubrovskaia, N.Evroşchin, F.Marîschin, 
P.Şerbina, V.Şuvalova I.Budac), modern Moldavian (E.Aramă, L.Chirtoacă and V.Coptileţ, Z.Lupaşcu) 
and foreign historiography (D.Noibergher, T.Taranovschi, U.Pintner, B.Lincoln, T.Pirson, M.Korotchih, 
D.Bahrah, G.Borisov, A.Vlasov, U.Ghibadatov, S.Egorov, N.Efremova, S.Lonskaia,  etc.).

A
cierea justiţiei de pace în Imperiul Rus şi în Basarabia 
la sfârşitul anilor ’60 – anii 70 ai secolului al XIX-lea 
în literatura istorică şi juridică.

Prima direcţie include lucrările cercetătorilor perioa-
dei de până la revoluţie. Majoritatea din ei nu mai critică 
vechea judecătorie, dar pledează pentru reformarea ei 
în baza principiilor judecătoriei şi practicii judiciare 
burgheze, specifice organizării şi practicii judiciare din 
Europa Occidentală, analizează instituţiile judiciare, 
întemeiate în baza reformelor anilor ’60 ai secolului al 
XIX-lea.

I.Ghessen, A.Golovaciov, G.Djanşiev, V.Spasovici, 
A.Titov1 au oglindit sistemul judiciar şi procedura judi-
ciară, au relevat mersul reformelor judiciare, legătura lor 
cu alte reforme, au evidenţiat priorităţile judecătoriilor 
de pace, examinându-le şi în calitate de şcoală a educa-
ţiei civile, prin a căror implementare în sfera relaţiilor 
civile cotidiene au fost stabilite primele elemente ale 
convieţuirii orânduite – conştientizarea de către cetăţeni 
a drepturilor şi obligaţiunilor lor, egalitatea tuturor în 
faţa judecăţii. 

În istoriografia de până la revoluţie principiul eligibi-
lităţii judecătoriilor de pace era înalt apreciat. Graţie lui, 
sublinia I.Ghessen, „acest institut era protejat de atentate, 
el putea fi frânt, dar greu de încovoiat”.2

  Popularitatea în mase a judecătoriei de pace nu 
numai ca una operativă, dar şi justă, a fost menţionată 
de A.Koni.3 O deosebită importanţă în caracterizarea 
instituţiei judecătoriei de pace în istoriografie o au lucră-
rile lui N.Buţkovski, A.Cvacevschi, A.Chisteakovschi, 
L.Sabinin, P.Pustoroslev, I.Foiniţchi.4 Analizând legislaţia 

în vigoare în Imperiu, autorii nominalizaţi o comentau, 
inclusiv cea vizând ramura justiţiei de pace.

Analiza istoriografiei ruse de până la revoluţie denotă 
realizări substanţiale, dar lucrărilor unor autori din acea 
perioadă le este specific un caracter narativ, în ele fiind 
idealizate noile instituţii judiciare, inclusiv ale justiţiei de 
pace. Totodată, în aceste lucrări se face o analiză foarte 
succintă a sistemului şi a procedurii judiciare la periferi-
ile Imperiului Rus, fie ea lipseşte cu desăvârşire, nefiind 
specificat impactul legislaţiei imperiale asupra activităţii 
judecătoriilor de pace, inclusiv a celor din Basarabia. În 
literatura de până la revoluţie activitatea judecătoriei de 
pace din Basarabia practic nu este cercetată.

Cea de-a doua direcţie a istoriografiei include lucră-
rile autorilor români din perioada interbelică. Lucră-
rile savanţilor şi politicienilor basarabeni (A.Boldur, 
T.Inculeţ, P.Cazacu, Ş.Ciobanu etc.) erau consacrate 
în ansamblu istoriei Basarabiei sub administrarea rusă, 
practica judiciară fiind analizată doar tangenţial, fără să 
constituie un subiect special de cercetare.

Referindu-se la reforma judiciară promovată în 
Basarabia în anul 1869, A.Boldur menţionează că, spri-
jinindu-se pe principiul egalităţii tuturor în faţa legii, 
ea a proclamat separarea puterii judiciare de cea admi-
nistrativă, a lichidat privilegiile dvorenimii.5 În acelaşi 
context, numitul autor atenţionează asupra faptului că în 
cadrul reformei au fost instituite judecătoriile de pace6 
şi Senatul, ca instanţă superioară de recurs, fără însă a 
supune nemijlocit analizei activitatea acestor instituţii.7 
A.Boldur susţine că, aşa cum s-a menţionat în istoriogra-
fie, păstrarea dreptului local în activitatea judecătoriilor 
din Basarabia este cel mai mare insucces al administraţiei 
ţariste în opera de  rusificare a regiunii şi cea mai mare 

naliza istoriografiei ne permite să evidenţiem, con-
diţionaţ, principalele direcţii în cercetarea şi apre-
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realizare a populaţiei locale.8 La rândul său, P.Cazacu, 
adept al aceleiaşi păreri, opinează că reforma judiciară 
operată în Basarabia se baza pe principiile liberalismu-
lui. În ce priveşte judecătoriile de pace create în cadrul 
reformei judiciare, autorul menţionează că în majoritatea 
cazurilor judecătorii erau aleşi din rândul proprietarilor 
locali cărturari, care cunoşteau limba moldovenească 
şi tradiţiile, iar audierea cazurilor se înfăptuia în limba 
pârâtului, doar deciziile şi documentaţia se întocmeau în 
limba rusă.9 P.Cazacu regretă faptul că reforma a durat 
doar până la domnia lui Alexandru al III-lea (1881). 
Despre instituţia justiţiei de pace relatează în lucrările 
lor şi I.Nistor10, S.Ciobanu11, T.Inculeţ.12

A treia direcţie a istoriografiei o reprezintă cercetă-
rile autorilor sovietici (B.Vilenschi, T.Vorobeikova şi 
A.Dubrovskaia, N.Evroşchin, F.Marîschin, P.Şerbina, 
V.Şuvalova13), în care judecătoriile de pace nu au consti-
tuit obiectivul concret al cercetărilor, ele fiind analizate 
doar tangenţial, în contextul analizei reformei judiciare 
de la 1864.

În ce priveşte savanţii din RSSM, de menţionat că 
reforma judiciară a anilor ’60 ai secolului al XIX-lea a 
fost cercetată de I.Budac14, care, refirindu-se la crearea 
judecătoriilor de pace în cadrul reformei, menţionează 
imposibilitatea cercetării lor, argumentând-o prin faptul 
că „nu dispunem de o bază documentară referitor la 
ele”.15

O particularitate a istoriografiei sovietice este tendin-
ţa de a evidenţia, înainte de toate, laturile negative ale 
sistemului judiciar, judecătoriile de pace fiind privite ca 
o parodie la judecătorie, apreciindu-le (în opinia noas-
tră, incorect) ca fiind părtinitoare păturilor înavuţite şi 
duşmanoase celor sărace ale populaţiei. Se considera că 
prin aplicarea censului de avere, a censului capacitar, a 
censului de domiciliu etc., judecătoriile de pace deve-
neau inaccesibile reprezentanţilor păturilor sărace, iar 
însăşi reforma şi judecătoriile au rămas influenţate de 
relaţiile feudal-iobăgiste.

Din cea de-a patra direcţie a istoriografiei fac 
parte lucrările savanţilor contemporani. Savanţii 
ruşi M.Korotchih, D.Bahrah, G.Borisov, A.Vlasov, 
U.Ghibadatov, S.Egorov, N.Efremova, S.Lonskaia, 
U.Mihailovskaia, A.Mucichinova, M.Nemîtina, 
O.Skrementova, L.Cernihina, I.Şarkova16 etc. anali-
zează apariţia şi evoluţia instituţiilor judiciare de pace 
din Rusia, din cea de-a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, modalitatea lor de constituire, competenţa, 
bazele juridice ale activităţii lor şi alte aspecte ale 
funcţionării acestui institut. Problemele privind pro-
cedura judiciară civilă sunt cercetate de E.Borisova şi 
V.Ustiujaninov17, cele ce ţin de procedură penală – de 
E.Hamatova.18

Cu referire la lucrările savanţilor ruşi contemporani, 
de menţionat că ei consideră instituirea justiţiei de pace 
drept un eveniment salutabil. Ei apreciază judecătoria 
de pace ca fiind o direcţie principal nouă în evoluţia 
organizării şi practicii judiciare a Imperiului, reprezen-
tând un fenomen destul de complicat al ordinii de drept. 
Totodată, menţionează că instituţia justiţiei de pace a fost 
preconcepută de elaboratorii Codurilor de legi judiciare 
drept un organ universal de audiere a dosarelor de so-
luţionare a litigiilor neînsemnate între păturile sociale. 
Autorii ruşi contemporani susţin că apariţia judecătoriei 
de pace este consecinţa directă a schimbărilor calitative 
care au avut loc atât în conştiinţa persoanelor care au 
participat la elaborarea şi crearea acestiu institut, cât şi 
a cetăţenilor de rând, indicând separarea lui de sistemul 
judiciar general.

Un grup aparte de cercetători îl constituie savanţii 
vest-europeni şi americani, în ale căror lucrări se conţine 
o analiză şi apreciere a instanţelor judiciare, inclusiv a 
judecătoriei de pace din Imperiul Rus. Instituţiile judici-
are nou-create în cadrul reformei judiciare din Imperiul 
Rus au constituit tema dezbaterilor în cadrul Confe-
rinţei internaţionale din Toronto, care şi-a desfăşurat 
lucrările în martie – aprilie 1995 şi la care au participat 
renumiţi politologi, istoricieni şi jurişti din multe state 
(T.Taranovschi, U.Pintner, B.Lincoln, T.Pirson etc.). 
Potrivit opiniei generale a participanţilor la conferinţă, 
reforma judiciară a fost una dintre cele mai radicale, 
inovatoare şi reuşite mari reforme, fiind un exemplu al 
„adaptării creative a tuturor realizărilor jurisprudenţei 
şi practicii judiciare a statelor Europei Occidentale, în 
special a Franţei şi Marii Britanii”.19

De cercetarea activităţii judecătoriilor de pace de la 
1866 şi până la lichidarea lor la 1889 a fost preocupat 
Thomas Pirson. În opinia lui, judecătoriilor de pace din 
localităţile rurale nu le-a reuşit să asigure ordinea de 
drept aşa cum a fost ea preconizată în cadrul reformei 
din 1864.

În esenţă, s-a constatat falimentul judecătoriei de 
pace ca institut, printre cauzele căruia autorul specifică 
„lipsa unui personal sârguincios şi politic de încredere”, 
totala incultură, sărăcia şi pasivitatea populaţiei de la 
sate. Insuccesele judecătoriilor de pace au scos în vileag 
dificultăţile în implementarea unui sistem de drept, bazat 
pe modelul occidental, destul de complicat pentru o so-
cietate degradată (comparativ cu cea europeană), bazată 
pe tradiţii, deprinsă cu administrarea directă.20

Formarea unei culturi juridice, bazate pe respectarea 
ordinii de drept, este cercetată, în baza exemplului acti-
vităţii judecătoriei de pace, de Djoan Noibergher. Jude-
cătoria de pace este considerată de autor drept „cel mai 
convingător exemplu al spiritului reformei judiciare”21, 
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menţionând că anume judecătoriile de pace urmau să 
devină, în viziunea reformatorilor, „o şcoală a respectului 
faţă de personalitate şi lege”. Accesibilitatea şi egalitatea 
tuturor în faţa legii erau principiile fundamentale de care 
se conduceau în activitatea lor judecătoriile de pace, 
fiind considerate cele mai importante pentru misiunea 
lor de iluminare.

Analizând instituţiile judiciare în contextul reformei 
juridice a anilor ’60 ai secolului al XIX-lea, E.Aramă, 
cercetător autohton contemporan, se referă la decizia 
Consiliului de stat de a introduce în Basarabia, la 22 
aprilie 1869, Codurile de legi judiciare.22 Ea afirmă că 
instituirea judecătoriilor de pace în regiune s-a realizat 
pentru audierea dosarelor civile şi penale neînsemnate 
în cadrul câtorva circumscripţii din fiecare judeţ; proce-
dura judiciară se înfăptuia doar în limba rusă, în pofida 
faptului că majoritatea populaţiei nu cunoştea această 
limbă.

Z.Lupaşcu, cercetând instituţiile politice şi juridice 
ale Basarabiei în anii 1812-1917, caracterizează reforma 
judiciară şi procesul de implementare a judecătoriilor de 
pace ca instanţe speciale.23

Mult mai detaliat institutul justiţiei de pace este 
cercetat de L.Chirtoacă.24 Apreciind reforma judiciară, 
realizată în Basarabia la 20 decembrie 1869 în baza 
Codurilor de legi judiciare din 1864, introduse în regi-
une la 22 aprilie 1869, ca cea mai consecventă dintre 
toate reformele promovate în acea perioadă, autorul 
evidenţiază scopul principal al judecătoriilor de pace – 
împăcarea părţilor. Autorul constată că către anul 1889 
judecătoriile de pace au fost instituite în cea mai mare 
parte a teritoriului Basarabiei.

 L.Chirtoacă şi V.Coptileţ, apreciind importanţa 
reformei judiciare în crearea instituţiilor judiciare ba-
zate pe principii contemporane, consolidate prin con-
stituirea judecătoriei de pace, care activa în judeţe şi 
oraşe ca instanţă de audiere a dosarelor civile şi penale 
neînsemnate, accentuează, just, caracterul independent 
şi democratic al judecătoriilor de pace, nefiind sub 
acest aspect inferioare Curţii cu juraţi. Scopul final al 
legiuitorului la implementarea justiţiei de pace era de a 
urgenta audierea dosarelor în baza principiului echităţii 
şi simplificându-se procedura.25

În cadrul investigaţiilor privind sistemul judiciar 
din Basarabia în anii 1812-1869, în contextul legis-
laţiei moldo-ruse din cea de-a doua jumătate a seco-
lului al XVIII-lea – anii 60 ai secolului al XIX-lea, 
S.Kustreabova şi S.Zaharia26 caracterizează şi procesul 
constituirii instituţiei justiţiei de pace, fără a se referi 
însă la activitatea judecătoriilor de pace.27

 Influenţa reformei judiciare din 1864 operate în 
Rusia asupra dreptului procesual penal din Basarabia 

este cercetată de A.Cuzneţov28, care îşi focusează analiza 
asupra competenţei justiţiei de pace în cadrul procedurii 
penale.

Ş.Novakov29 cercetează judecătoria de pace din 
Basarabia de Sud în contextul analizei dezvoltării 
social-economice a statelor bulgare şi găgăuze. Consta-
tând înfăptuirea reformei în Basarabia la 20 decembrie 
1869, în rezultatul căreia a fost creată o judecătorie 
independentă, publică, competitivă şi nepărtinitoare, al-
cătuită din judecătoriile de district şi cele de pace, autorul 
concluzionează că populaţia a primit cu mare satisfacţie 
această instituţie. Mai detaliat cercetătorul caracterizează 
reformele judiciare efectuate în Basarabia de Sud după 
Congresul de la Berlin din 1878, menţionând că în acest 
teritoriu judecătorii de pace erau numiţi de guvern şi că 
aici a rămas în vigoare legislaţia română.30

Caracterizând procesul de implementare, în 1878, a 
instanţelor judiciare în judeţele Ismail şi Cetatea Albă, 
M.Taşcă la fel consemnează că în unele cazuri aparte 
judecătoriile de pace se conduceau de legislaţia civilă 
română.31

Analiza istoriografiei ne-a permis să evidenţiem 
direcţiile ei principale, gradul de cercetare a problemei, 
aprecierile date judecătoriei de pace instituite în Ba-
sarabia în baza reformei judiciare din anul 1864 şi să 
constatăm că instituţia justiţiei de pace în ţinut practic nu 
este cercetată, în special sub aspectul activităţii practice 
nemijlocite a judecătoriilor de pace din ţinut, dar şi al 
deosebirii lor de cele din Rusia.
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PUTEREA  jURIDICă  A  HOTăRâRILOR  
CURŢII  CONSTITUŢIONALE

oleg PoAlElUNGI,
doctorand (USM)

SUMMARY
Starting the way of creating of the  state of law, Republic of Moldova has undertaken the  responsibility 

of selecting the most progressive „juridical manners”, in order to insure the supremacy of law, guaran-
teeing the observance of the law,  guaranteeing the observance of the human rights. This fact inevitably 
attracted the necessity of a study in the field of acts put forward by the state, among which there is the 
Constitutional Court of Republic of Moldova.

Î
acte juridice fără conţinut normativ. Puterea juridică 
ca fenomen social este caracteristică mai mult pentru 
actele normativ-juridice, adică pentru actele general 
obligatorii cu conţinut normativ. În opinia profesorului 
Vengherov, în cazul în care actele confirmă anumite 
fapte, fie sunt de ordin individual sau aplicativ, ar fi bine 
să le numim acte ce au însemnătate juridică, iar actele 
care conţin norme de drept – acte cu putere juridică. 
Mergând pe această linie de gândire, Vengherov con-
chide că în unele cazuri actele ce deţin putere juridică 
au şi însemnătate juridică, iar actele ce au însemnătate 
juridică nu în toate cazurile produc consecinţe juridice 
şi nu în toate cazurile posedă putere juridică.

În asemenea circumstanţe e necesar să amintim 
că Curtea Constituţională a Republicii Moldova se 
pronunţă pe întrebările supuse controlului prin anu-
mite forme de realizare a dreptului strict determinate 
de lege. Privitor la puterea şi însemnătatea juridică a 
acestor forme de realizare a dreptului, întrebarea se 
află încă în discuţie. 

Având în vedere că puterea juridică a oricărui act 
juridic este condiţionată de locul subiectului care l-a 
emis în ierarhia organelor statului, de competenţa 
acestuia şi de caracterul normelor ce se conţin în actul 
adoptat, respectiv, presupunem că toţi aceşti factori 
sunt caracteristici şi la determinarea puterii juridice 
a hotărârii Curţii Constituţionale, mai ales a celor cu 
caracter normativ. 

 După cum afirmă Valeriu Zubco, în ierarhia or-
ganelor statului Curtea Constituţională, ca autoritate 
jurisdicţională independentă, se situează la acelaşi nivel 
cu celelalte organe ale puterii de stat: Parlamentul, Şeful 
Statului şi Guvernul.1 Aceasta reiese din faptul că Consti-
tuţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994 consacră Curţii 
Constituţionale un titlu distinct, şi anume – Titlul V, 

n literatura de specialitate actele juridice sunt 
divizate în acte juridice cu conţinut normativ şi 

potrivit căruia Curtea Constituţională nu face parte nici 
din autoritatea legislativă (Titlul III, Capitolul  IV), nici 
din partea privitoare la puterea executivă (Titlul III, Ca-
pitolele V-VII), nici din partea privitoare la autoritatea 
judecătorească (Titlul III, Capitolul IX).2 

Presupunem că autorul, desprinzând fraza precum 
că Curtea Constituţională se situează la acelaşi nivel 
cu organele puterii de stat, a avut în vedere că Curtea 
Constituţională este acelaşi organ autoritar de rând 
cu Parlamentul, Şeful Statului şi Guvernul, însă cu 
competenţă diferită şi specifică, fapt care în mod direct 
îşi găseşte reflectare asupra puterii juridice a actelor 
sale. 

Competenţa Curţii Constituţionale este specifică din 
acel punct de vedere că prin realizarea atribuţiilor ce-i 
revin Curtea poate influenţa activitatea Parlamentului, 
a Şefului de stat, a Guvernului.3 Un alt moment ce ţine 
de competenţa sa este că Curtea Constituţională trebuie 
să exercite doar atribuţiile sale prevăzute de legislaţie 
care nu pot fi efectuate de alte organe.4 

Conform art.134 din Constituţia Republicii Moldova, 
Curtea Constituţională se supune numai Constituţiei. În 
exercitarea jurisdicţiei constituţionale conform compe-
tenţei, Curtea Constituţională: 

a) efectuează, la sesizare, controlul constituţionalită-
ţii legilor, regulamentelor şi hotărârilor Parlamentului, 
decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărâ-
rilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi a tratatelor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte; 

b) interpretează Constituţia; 
c) se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a 

Constituţiei; 
d) confirmă rezultatele referendumurilor republi-

cane; 
e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a 

Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele 
deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova; 
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f) constată circumstanţele care justifică dizolvarea 
Parlamentului, demiterea Preşedintelui Republicii Mol-
dova, interimatul funcţiei de Preşedinte, imposibilitatea 
Preşedintelui Republicii Moldova de a-şi exercita atri-
buţiile mai mult de 60 de zile; 

g) rezolvă excepţiile de neconstituţionalitate a actelor 
juridice, sesizate de Curtea Supremă de Justiţie; 

h) hotărăşte asupra chestiunilor care au ca obiect 
constituţionalitatea unui partid. 

 Finalul realizării atribuţiilor sale Curtea îl încheie 
prin pronunţarea de hotărâri, decizii sau emiterea de 
avize. Pe lângă aceste acte, Curtea Constituţională emite 
şi acte de natură procesuală, ca: încheieri şi dispoziţii ale 
Preşedintelui Curţii etc.5 Prin hotărâre, Curtea Consti-
tuţională: se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, 
regulamentelor şi hotărârilor Parlamentului, decretelor 
Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor şi dispo-
ziţiilor Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale 
la care Republica Moldova este parte, interpretează 
Constituţia, confirmă rezultatele referendumurilor re-
publicane, confirmă rezultatele alegerii Parlamentului, a 
Preşedintelui Republicii Moldova, rezolvă excepţiile de 
neconstituţionalitate a actelor juridice sesizate de Curtea 
Supremă de Justiţie, se pronunţă asupra altor cazuri de 
competenţa sa. Hotărârile Curţii Constituţionale sunt 
principalele acte care influenţează normativitatea con-
stituţională la etapa actuală.6 Prin avize, Curtea Consti-
tuţională se pronunţă asupra: iniţiativelor de revizuire 
a Constituţiei, circumstanţelor care justifică dizolvarea 
Parlamentului, circumstanţelor care justifică suspen-
darea din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova, 
circumstanţelor care justifică interimatul funcţiei de 
Preşedinte al Republicii Moldova, constituţionalităţii 
unui partid, altor cazuri de competenţa sa. Deciziile sunt 
pronunţate de Curtea Constituţională, de Preşedintele şi 
de judecătorii Curţii în cazurile prevăzute de procedura 
jurisdicţiei constituţionale, cu excepţia celor care nece-
sită hotărîri sau avize.

Am stabilit că Curtea Constituţională este una dintre 
autorităţile publice ale statului competentă în scopul 
realizării atribuţiilor sale politico-jurisdicţionale7 să 
pronunţe acte juridice în formă de hotărâri, decizii şi 
avize. Datorită competenţei cu care este învestită, Curtea 
Constituţională îşi obţine poziţia sa autoritară în sistemul 
organelor statului şi, în cele din urmă, această autoritate 
se răsfârnge asupra caracterului şi puterii juridice a ac-
telor sale de importanţă social-politică. 

Caracterul actului este un alt element după care se 
apreciază randamentul puterii sale juridice. 

De rând cu competenţa şi statutul autorităţii publi-
ce emitente, caracterul actului determină corelaţia şi 
structurarea ierarhică a actelor juridice diferite după 

puterea lor juridică. Vorbind despre caracterul actelor 
Curţii Constituţionale la general, Valeriu Zubco conchi-
de că „toate actele Curţii se adoptă în numele statului, 
sunt obligatorii pe întreg teritoriul statului, dispun de 
o forţă juridică obligatorie ce poate fi înlăturată numai 
prin adoptarea unei noi Constituţii sau prin modificarea 
Constituţiei în vigoare.8 Perioada în care hotărârile Curţii 
Constituţionale îşi menţin puterea juridică şi care sunt 
condiţiile de încetare a puterii este descrisă de E.Taribo, 
cercetător rus.9 Generalizând cele exspuse, putem con-
cluziona că hotărârea Curţii Constituţionale este una 
din actele sale cu caracter general-obligatoriu adoptate 
în plen în numele Republicii Moldova, prin intermediul 
căruia Curtea îşi poate realiza atribuţiile sale prevăzute 
de Constituţie. 

Cu toate că actele Curţii Constituţionale, îndeosebi 
hotărârile, întrunesc trăsături comune, totuşi ele pot 
fi clasificate în dependenţă de acelaşi conţinut intern, 
conţinut condiţionat de problemele politico-jurisdicţi-
onale supuse controlului. Studiind chestiunile soluţio-
nate de Curtea Constituţională care au atras după sine 
adoptarea de hotărâri, observăm că, în unele cazuri, 
la soluţionarea problemelor social-politice aceste acte 
sunt mai mult de importanţă juridică decât normative. 
În alte cazuri, Curtea Constituţională adoptă hotărâri cu 
conţinut normativ. Problematica conţinutului normativ 
al hotărârilor Curţii Constituţionale de mai mult timp 
se află în discuţie, ceea ce genera dificultăţi privind 
determinarea categoriei la care acest act se atribuie. 
Studiind în monografia sa problema jurisdicţiei consti-
tuţionale din Rusia anilor 91-2001, N.V. Vitruk ajunge 
la concluzia că „hotărârile Curţii Constituţionale ocupă 
locul specific în sistemul actelor juridice. Ele nu pot 
fi atribuite nici la actele de aplicare a dreptului şi nici 
la actele de stabilire a dreptului, ele includ calităţi 
specifice ambelor.10

 Începând cu 2001, cercetătorii autohtoni, precum şi 
majoritatea din cei de peste hotare concluzionează că 
unele hotărâri ale Curţii Constituţionale, mai cu seamă 
cele de interpretare a dreptului, sunt normative şi pot 
fi considerate izvoare de drept.11 Acordând prioritate 
acestei din urmă tratări a problemei, profesorul rus S.A. 
Avakian argumentează că, pe plan general, subiecţii de 
drept, pe lângă faptul că îşi îndeplinesc sarcinile ce le 
revin prin aplicarea dreptului, ei mai practică şi activi-
tate de creare a dreptului; sau invers, pentru aplicarea 
şi realizarea normelor create de alţi subiecţi de drept se 
creează noi norme juridice în formă de acte normative 
personale. Astfel, Guvernul, exercitându-şi fincţia gene-
rală a puterii executive (organizarea executării legilor), 
foloseşte şi crearea dreptului. Faţă de legea supusă 
executării această procedură poate fi numită procedură 
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de aplicare a dreptului, cu toate că este evidentă condi-
ţionarea noţiunilor în cauză.12 

Astfel, un aspect prin care se manifestă puterea juridi-
că a hotărârii Curţii Constituţionale cu caracter normativ 
este că hotărârea Curţii poate direct influenţa mersul şi 
dezvoltarea relaţiilor sociale care au existat până la ea. 
Normele formulate de Curtea Constituţională pot rămâne 
ca fundament aparte pentru relaţiile sociale sau se vor 
implementa în corectivele incluse în actul său normativ 
de organul care l-a adoptat.13 

În acest context ar fi bine să o cităm pe profesoarea 
Elena Aramă, care conclude că contribuţia esenţială a 
Curţii Constituţionale constă în realizarea principiului 
separaţiei puterilor în stat, ea fiind un garant important 
al supremaţiei Constituţiei, prin hotărârile sale dând 
lecţii practice autorităţilor publice în limitele constitu-
ţionale.14 

 Fiind recunoscută ca izvor de drept/precedent15, deci 
având conţinut normativ general obligatoriu, capabil să 
reglementeze într-o altă ordine relaţiile ce s-au desfăşurat 
până la interpretarea normelor constituţionale, hotărârea 
Curţii Constituţionale poate fi structurată într-o ierarhie 
a actelor legislaţiei în vigoare. Profesorul Avachean pro-
pune ca la soluţionarea acestei probleme să reieşim din 
faptul că toate actele Curţii Constituţionale, inclusiv ele 
care conţin noi norme de drept, au un caracter subordonat 
Constituţiei. Iar faptul că aceste acte uneori se ridică 
la nivel de Constituţie autorul îl explică prin aceea că 
normele constituţionale pe viitor nu vor putea fi aplicate 
fără dispoziţiile explicative ale Curţii Constituţionale.

Tot la acest compartiment, referidu-se mai mult la 
hotărârea Curţii Constituţionale de control al constitu-
ţionalităţii, Valeriu Zubco opinează că hotărârea Curţii 
Constituţionale este un act difinitiv şi executoriu, cu 
putere juridică redusă faţă de normele constituţionale, 
deoarece Curtea Constituţională nu e competentă de 
a soluţiona problema constituţionalităţii normelor din 
Constituţie16 – prerogativă de care nu dispune nici un 
subiect al raporturilor juridice din stat. Cât priveşte drep-
tul de a revizui Constituţia, acesta aparţine autorităţilor 
care au adoptat-o.17 

Astfel, putem afirma că puterea juridică a hotărârii  
Curţii Constituţionale, atât a celor de importanţă juridică, 
cât şi a celor cu conţinut normativ, face posibilă imple-
mentarea acestora în scara ierarhică a actelor juridice 
în vigoare la nivelul dintre legile constituţionale şi cele 
organice.

Randamentul puterii juridice a hotărârii Curţii Consti-
tuţionale poate fi observat mai cu seamă în caz de control 
al constituţionalităţii actelor normative, când hotărârea 
Curţii Constituţionale are puterea de a anula actele nor-
mative supuse controlului. Astfel, dacă hotărârea Curţii 

Constituţionale este pronunţată asupra constituţionalităţii 
unui act normativ, atunci puterea juridică se manifestă 
prin capacitatea hotărârii Curţii de a recunoaşte că actul 
normativ este în contradicţie cu Constituţia şi că acesta 
nu poate să acţioneaze fie totalmente, fie o parte din el. 
De exemplu, dacă controlului constituţionalităţii a fost 
supusă o hotărâre de Guvern în care Curtea a recunos-
cut numai o normă    neconstituţională, conform noilor 
reglementări, subiecţii participanţi la aceste relaţii se 
vor supune prevederilor prescrise de hotărîrea Curţii 
Constituţionale până la modificarea acestei norme de 
către Guvern. În asemenea circumstanţe, se va crede că 
normele din hotărârea Guvernului declarate neconstitu-
ţionale nu au putere juridică, nu acţionează şi nu pot fi 
aplicate ca fiind declarate anticonstituţionale, iar noua 
reglementare după care trebuie să se conducă subiec-
tul raporturilor juridice va fi prevăzută prin hotărârea 
Guvernului de modificare a normelor ce au fost supuse 
controlului constituţionalităţii. 

Deci, legea sau o parte din ea, ca rezultat al contro-
lului constituţionalităţii, fie îşi pierde puterea juridică, 
fie rămâne în vigoare ca fiind constituţională. În unele 
ţări, inclusiv în Republica Moldova, aceasta direct este 
prevăzută ca drept al Curţii Constituţionale. Conform 
art.28 al Legii Republicii Moldova cu privire la Curtea 
Constituţională, actele normative sau unele părţi ale 
acestora declarate neconstituţionale devin nule şi nu 
se aplică din momentul adoptării hotărârii respective a 
Curţii Constituţionale. Articolul 281 prevede obligaţia 
autorităţilor publice de a executa actele Curţii Consti-
tuţionale. Guvernul, în termen de cel mult 3 luni de la 
data publicării hotărârii Curţii Constituţionale, prezintă 
Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea 
şi completarea sau abrogarea actului normativ sau a unor 
părţi ale acestuia declarate neconstituţionale. Proiectul 
de lege respectiv va fi examinat de Parlament în mod 
prioritar. Preşedintele Republicii Moldova sau Guvernul, 
în termen de 2 luni de la data publicării hotărârii Curţii 
Constituţionale, modifică şi completează sau abrogă 
actul sau unele părţi ale acestuia declarate neconstituţi-
onale şi, după caz, emite sau adoptă un act nou. Actele 
emise întru executarea actelor normative sau a unor părţi 
ale acestora declarate neconstituţionale devin nule şi se 
abrogă. Observaţiile (constatările) Curţii Constituţionale 
privind lacunele (omisiunile) reglementărilor normati-
ve, datorate nerealizării unor prevederi constituţionale, 
indicate în adresă, urmează să fie examinate de instanţa 
vizată, care în termen de cel mult 3 luni va informa 
Curtea Constituţională despre rezultatele examinării. 
Articolul 282 al aceleiaşi legi prevede că neexecutarea, 
executarea necorespunzătoare, împiedicarea executării 
actelor Curţii Constituţionale atrag după sine răspun-
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derea prevăzută de legislaţia în vigoare.18 În baza celor 
expuse putem concluziona următoarele: 

În primul rând, puterea juridică a hotărârii Curţii 
Constituţionale se manifestă prin faptul că odată cu 
declararea neconstituţionalităţii actului normativ de 
bază se vor considera neconstituţionale şi actele cu 
o putere juridică mai mică ce au fost adoptate pentru 
executarea actului declarat neconstituţional. În al doilea 
rând, prin hotărârea de declarare a neconstituţionalităţii 
actului normativ, Curtea Constituţională lipseşte actul 
supus controlului de putere juridică, adică îl lipseşte de 
posibilitatea răsfrângerii energiei sale juridice asupra 
participanţilor la relaţiile sociale. Cât priveşte abrogarea 
actului declarat neconstituţional, această procedură ţine, 
conform prevederilor legale, de competenţa organului 
care l-a adoptat. 

În acest context, trebuie să menţionăm că în alte 
ţări, inclusiv în Federaţia Rusă, se preferă a se vorbi 
despre recunoaşterea actului (normei) ca fiind lipsit de 
acţiune, iar pentru pierderea formală a puterii actului 
(normei) este necesară hotărârea organului care iniţial 
l-a emis. Opinia precum că norma recunoscută de Curtea 
Constituţională ca neconformă Constituţiei se abrogă nu 
prin hotărârea Curţii, ci prin hotărârea organului care a 
creat-o, este destul de răspândită în literatura juridică 
rusă.19 Asemenea formă de control al constituţionalităţii 
legii în doctrină este denumit control constituţional în 
supraveghere.20 

 Astfel, hotărârea Curţii Constituţionale de con-
trol al constituţionalităţii legii îşi reflectă puterea 
sa juridică prin recunoaşterea actelor normative în 
formă de legi (cu excepţia legilor constituţionale) şi 
a actelor normative subordonate legii care contravin 
Constituţiei ca fiind lipsite nu doar de acţiune, dar şi 
de putere juridică. 

Un alt aspect, care caracterizează puterea juridică a 
actelor Curţii Constituţionale şi la care considerăm că 
la fel este nevoie de atras atenţia, vizează momentul 
obţinerii deplinei puteri sau momentul din care hotărârea 
Curţii poate fi considerată definitivă şi executorie, îşi 
poate răsfârnge energia juridică asupra participanţilor la 
relaţiile sociale. Legislaţia în vigoare nu condiţionează 
direct faptul intrării în vigoare a hotărârii Curţii Con-
stituţionale cu publicarea acesteia. Legea cu privire la 
Curtea Constituţională indică expres trei modalităţii de 
intrare în vigoare a hotărârii Curţii, şi anume: momentul 
adoptării, momentul publicării sau momentul indicat în 
act. Cu toate că legea nu prevede expres, totuşi presu-
punem că nepublicarea hotărârii Curţii Constituţionale 
direct va influenţa asupra puterii sale juridice, adică 
nefiind pulicată automat se va considera lipsită de 
putere juridică.

Fiind un act definitiv şi având efect numai pentru 
viitor, hotărârea Curţii Constituţionale este, totodată, un 
act oficial şi executoriu pe întreg teritoriul ţării, obliga-
toriu pentru toate autorităţile şi pentru toate persoanele 
juridice şi fizice. 
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SUMMARY
According to the Contraventional Code, at present, theory and practice in the respecive field faces with 

multiple controversial problems and juridical solutions that reflect on the scientific nature of the normative 
act and distort scientific-didactical activity and that of the authority competent to find the contravention 
and to examine the contraventional cause.

In such a situation, being aware that legal issues regarding the Contraventional Code are quite sharp 
and obviously important for the society, we address the request to decisional factors which are involved 
in one form or another, in the study Contraventional Law to support the effort in oreder to reform the 
contraventional law. We are convinced that the views and the analysis of the experts, even divergent, are 
not only welcomed, but also necessary. They were, moreover, the major ideas that have marked out this 
analytical approach.

A first step of the contraventional law reform is the publication of the preliminary draft of the Contra-
ventional law, which, in our opinion, constitute an initial basis for discussion and debates in the legislative 
process dealing with the future contraventional law. In this context, we propose, for lecturing and legal 
analysis of the preliminary project of the Contraventional Code (procedure part).

DEMERS  LA  FUNDAMENTAREA  OPINIEI  PRIVIND 
REFORMA  LEGII  CONTRAVENŢIONALE

Sergiu FURdUI, 
doctor în drept, conferenţiar universitar,  

Vicepreşedinte al Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie

 (Continuare, începutul în nr. 2, 3, 2010)

Capitolul 10
ExAMINAREA  CAUzEI 
CONTRAVENŢIONALE

Secţiunea 1
DISPOzIŢII  GENERALE

Articolul 3-52. Autoritatea competentă să exami-
neze cauza contravenţională 

(1) Cauza contravenţională se examinează în raza 
teritorială unde s-a săvârşit contravenţia, de:

1) agentul constatator – în cazul în care constată şi 
sancţionează contravenţia ori încetează procesul con-
travenţional;

2) instanţa de judecată – în cazul în care examinează 
procesul-verbal privind constatarea contravenţiei ori 
examinează cauza contravenţională în căile de atac.

(2) În cazul în care se încetează urmărirea penală din 
motivul că fapta bănuitului, învinuitului constituie o con-
travenţie, procurorul aplică sancţiunea contravenţională, 
cu excepţia sancţiunii ce este de competenţa exclusivă a 
judecătoriei. Dacă aplicarea sancţiunii contravenţionale 
nu este de competenţa procurorului, cauza se trimite spre 
examinare în judecătorie. 

(3) În cazul în care se constată că fapta considerată 
contravenţie a fost săvârşită în condiţii care o plasează 

sub incidenţa legii penale, din oficiu, sau, după caz, la 
cererea procurorului, printr-o hotărâre motivată, materi-
alul se trimite imediat la procuratura raională (de sector) 
în a cărei rază s-a săvârşit fapta. 

(4) Autoritatea competentă care a sesizat procuratura, 
în termen de 10 zile va fi informată despre măsurile luate, 
iar dovada de trimitere şi avizul de primire a informaţiei 
respective va fi anexată la dosar. 

(5) Autoritatea competentă să examineze cauza 
contravenţională îşi exercită atribuţiile în mod activ în 
vederea aflării adevărului şi îşi formează convingerea 
pe baza probelor administrate şi apreciate.

(6) Autoritatea competentă este obligată să creeze 
persoanelor participante la procesul contravenţional 
condiţii egale şi necesare pentru exercitarea drepturilor 
prevăzute de lege şi să examineze cauza sub toate as-
pectele, complet şi obiectiv, adoptând o hotărâre legală 
şi întemeiată.

(7) Cauza contravenţională în privinţa minorului se 
examinează cu participarea părintelui sau altei persoane 
care îl înlocuieşte în condiţiile legislaţiei.

 Articolul 3-53. Hotărârea în cauza contraven-
ţională

(1) În cauza contravenţională, se adoptă:

Proiect
CODUL CONTRAVENŢIONAL 
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1) procesul-verbal privind constatarea şi sancţionarea 
contravenţiei sau, după caz, privind încetarea procesului 
contravenţional – de către agentul constatator;

2) dispoziţie – de către judecătorie;
3) decizie – de către Curtea Supremă de Justiţie şi de 

către Curtea de Apel.
(2) Chestiunile ivite în cursul examinării cauzei con-

travenţionale se soluţionează prin încheiere. 
(3) Dacă în urma examinării cauzei contravenţio-

nale a fost constatată o încălcare a legii prin care s-au 
prejudiciat grav drepturile şi libertăţile persoanei şi/sau 
autoritatea şi interesele statului, concomitent cu hotărâ-
rea adoptată în cauză, este obligatoriu emiterea hotărârii 
interlocutorii privind sesizarea organului de conducere 
al persoanei vinovate şi a procurorului cu scopul de a fi 
luate măsurile corespunzătoare. În cel mult 30 zile de 
la data sesizării, autoritatea competentă va fi informată 
despre rezultatele măsurilor luate în temeiul hotărârii 
interlocutorii. Datele privind sesizarea şi informaţia 
asupra măsurilor luate în temeiul hotărârii interlocutorii 
se anexează la dosar.

Articolul 3-54. Comunicarea hotărârii în cauza 
contravenţională

(1) Hotărârea în cauza contravenţională se pronunţă 
public. Persoanele interesate în procesul contravenţional 
prezente la pronunţare consemnează faptul că au luat 
cunoştinţă de hotărârea în cauza contravenţională sau, 
după caz, de dispozitivul hotărârii.

(2) În cazul în care persoana trasă la răspundere a 
lipsit la pronunţare, copia de pe hotărâre se expediază în 
cel mult 3 zile de la data redactării hotărârii, prin poştă, 
cu aviz de primire sau prin afişare la domiciliu.

(3) În cazul în care s-a aplicat arest contravenţional 
sau expulzare, persoanei supuse acestor măsuri i se în-
mânează imediat copia de pe hotărârea în cauză.

(4) În cazul în care persoana trasă la răspundere 
contravenţională nu este prezentă sau, deşi este prezentă 
la examinarea cauzei, refuză să consemneze faptul că 
a luat cunoştinţă de hotărârea adoptată de autoritatea 
competentă, comunicarea persoanei se face prin poştă, 
cu aviz de primire, sau, în alt mod legal, în termen de 
cel mult 3 zile de la data redactării hotărârii.

(5) Copia de pe hotărâre în cauza contravenţională 
se înmânează imediat la solicitare: agentului consta-
tator, persoanei trase la răspundere contravenţională, 
persoanei vătămate, proprietarului bunurilor confiscate 
sau ridicate, altor persoane interesate în procesul con-
travenţional.

(6) Copia de pe hotărâre în cauza contravenţională se 
comunică procurorului, iar dovada de trimitere şi avizul 
de primire se anexează la dosar. La procuratură toate 
copiile de pe aceste hotărâri se păstrează în registre cu 
regim special de strictă evidenţă.

(7) Copia de pe hotărârea definitivă în cauza contra-
venţională cu privire la aplicarea amenzii, inclusiv de pe 
chitanţa de încasare a amenzii contravenţionale eliberată 
în ordinea prevăzută de art.3-54 din prezentul Cod, se 
comunică organului raional (municipal) al finanţelor 
publice în a cărui rază activează autoritatea competentă 
care a examinat cauza, iar dovada de trimitere şi avizul 
de primire se anexează la dosar.

(8) Data comunicării se consideră:
1) ziua pronunţării hotărârii – pentru persoana care 

a participat în şedinţa de examinare;
2) ziua înmânării copiei de pe hotărâre – pentru per-

soana arestată sau expulzată;
3) ziua luării de cunoştinţă cu hotărârea – pentru 

persoana care a lipsit în şedinţa de examinare;
(9) În cazul în care cauza contravenţională s-a exa-

minat în absenţa contravenientului, hotărârea privind 
aplicarea sancţiunii contravenţionale rămase definitivă 
se pune în executare, dacă la dosar există dovadă privind 
comunicarea hotărârii respective. Odată cu trimiterea la 
executare, autoritatea competentă este obligată să ane-
xeze la dosar dovada comunicării hotărârii adoptate, în 
modul stabilit de lege.

(10) În cazul în care a fost aplicată amenda, precum şi 
dacă s-a dispus repararea prejudiciului produs prin contra-
venţie, odată cu hotărârea în cauza contravenţională, per-
soanei sancţionate i se va comunica înştiinţarea de plată, în 
care se va face menţiunea privind obligativitatea achitării 
amenzii, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de 
la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la 
executarea silită a hotărârei rămase definitive. 

(11) În termen de până la 15 zile după comunicarea 
hotărârii cu privire la aplicarea amenzii, persoana sanc-
ţionată este obligată să prezinte autorităţii competente 
dovada că a executat sancţiunea aplicată sau, după caz, 
dovada că a contestat hotărârea respectivă. Dacă nu se 
prezintă asemenea dovadă, hotărârea cu privire la apli-
carea sancţiunii contravenţionale respective constituie 
titlul executoriu. 

Secţiunea 2
ExAMINAREA  CAUzEI  CONTRAVENŢIONALE 

DE  AGENTUL  CONSTATATOR
Articolul 3-55. Dispoziţii comune
(1) Agentul constatator examinează cauza contra-

venţională în cazul în care, constatând contravenţia, va 
aprecia oportunitatea aplicării amenzii ori altei sancţiuni, 
cu excepţia celei atribuite judecătoriei sau, după caz, 
necesitatea încetării procesului contravenţional în baza 
temeiului prevăzut de lege.

(2) Examinând cauza contravenţională, agentul con-
statator întocmeşte procesul-verbal privind constatarea şi 
sancţionarea contravenţiei sau, după caz, procesul-verbal 
privind încetarea procesului contravenţional.
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(3) În cazul în care sancţiunea normei speciale 
prevede amendă alternativ cu altă sancţiune mai se-
veră – muncă socialmente utilă neremunerată, agentul 
constatator are obligaţia să verifice dacă făptuitorul 
dispune de mijloace materiale şi financiare pentru achi-
tarea amenzii. Dacă persoana nu dispune de asemenea 
mijloace, făcând o declaraţie în acest sens şi prezintă în 
scris acordul privind disponibilitatea de a exercita muncă 
socialmente utilă neremunerată, procesul-verbal privind 
constatarea contravenţiei se trimite în judecătorie.

(4) În cazul în care persoana cere acordarea asistenţei 
juridice, dar, din motive întemeiate, este imposibilă par-
ticiparea avocatului, examinarea cauzei contravenţionale 
se efectuează în absenţa acestuia, agentul constatator 
motivând această soluţie. În cazul dat, persoana poate 
să-şi valorifice dreptul la asistenţă juridică în faza urmă-
toare a procesului contravenţional.

(5) Agentul constătător examinează cauza contraven-
ţională în termen de cel mult 10 zile de la ziua sesizării 
sau autosesizării. Acest termen poate fi prelungit, în caz 
excepţional, în urma demersului motivat al agentului 
constătător, prin rezoluţia motivată a administraţiei insti-
tuţiei publice unde activează, cu încă cel mult 10 zile.

(6) În termen de 3 zile de la data întocmirii, agentul 
constatator comunică procurorului raional (municipal), 
în raza unde activează, copia de pe procesul-verbal 
privind constatarea şi sancţionarea contravenţiei sau, 
după caz, procesul-verbal privind încetarea procesului 
contravenţional, anexând la dosar dovada privind recep-
ţionarea copiei de pe procesul-verbal respectiv.

Articolul 3-56. Procesul-verbal privind constata-
rea şi sancţionarea contravenţiei

(1) Procesul-verbal privind constatarea şi sancţio-
narea contravenţiei, pe lângă consemnările indicate la 
art.3-49, trebuie să cuprindă şi următoarele:

1) aducerea la cunoştinţa persoanei trase la răspunde-
re contravenţională a dreptului de a achita jumătate din 
amenda aplicată în decurs de 72 ore de la data întocmirii 
procesului-verbal şi consecinţele acestui fapt privind 
încetarea procesului contravenţional în cazul achitării 
amenzii;

2) termenul şi modul de contestare a procesului-     
verbal, precum şi adresa judecătoriei.

(2) Sancţiunea se aplică prin rezoluţia agentului con-
statator, parte integrantă a procesului-verbal.

(3) În cazul în care, prin contravenţie, s-a produs un 
prejudiciu material şi există temeiuri şi date privind cuan-
tumul, agentul constatator, aplicând sancţiunea, stabileş-
te şi despăgubirea. Dacă lipsesc date privind stabilirea 
cuantumului prejudiciului produs prin contravenţie sau 
persoana vătămată nu este de acord cu cuantumul stabi-
lit, ea este în drept să-şi valorifice pretenţiile în instanţa 
civilă, consemnându-se acest fapt în rezoluţie.

(4) Împotriva procesului-verbal privind constatarea şi 
sancţionarea contravenţiei poate fi declarată contestaţie 
la judecătorie.

(5) Procesul-verbal privind constatarea şi sancţiona-
rea contravenţiei ce nu a fost contestat şi care a devenit 
definitiv echivalează cu titlul executoriu, care se pune 
în aplicare în condiţiile legislaţiei.

Articolul 3-57. Cazul în care nu se întocmeşte 
procesul-verbal  privind constatarea şi sancţionarea 
contravenţiei

(1) Nu se întocmeşte proces-verbal privind consta-
tarea şi sancţionarea contravenţiei în cazul în care sunt 
întrunite cumulativ următoarele condiţii:

1) prin contravenţie nu s-a produs prejudiciu şi nu 
există bunuri pasibile de confiscare; 

2) persoana trasă la răspundere contravenţională re-
cunoaşte vinovăţia de săvârşirea contravenţiei şi achită 
pe loc, contra chitanţă eliberată de agentul constatator, 
jumătate din minimul amenzii prevăzute de sancţiunea 
normei contravenţionale.

(2) Chitanţa eliberată de agentul constatator va 
conţine:

1) data, ora şi locul întocmirii;
2) numele, prenumele şi domiciliul persoanei sanc-

ţionate;
3) numele, prenumele şi calitatea agentului consta-

tator;
4) norma contravenţională în al cărei temei este 

aplicată sancţiunea;
5) cuantumul amenzii;
6) semnăturile persoanei sancţionate şi agentului 

constatator.
(3) Copia de pe chitanţa de încasare a amenzii contra-

venţionale se înmânează contravenientului care a achitat 
amenda, faptul menţionându-se în originalul chitanţei 
contra semnătură.

(4) Originalul chitanţei de încasare a amenzii con-
travenţionale se înscrie într-un registru cu regim special 
de strictă evidenţă a chitanţelor de acest fel, în ordinea 
depunerii la instituţia publică din care face parte agentul 
constatator în cel mult 24 de ore din momentul încasării 
amenzii. Acest registru se păstrează la sediul instituţiei 
publice din care face parte agentul constatator.

(5) În cazul dat, când nu se întocmeşte proces-verbal 
privind constatarea şi sancţionarea contravenţiei, se 
încetează procesul contravenţional.

Articolul 3-58. Procesul-verbal privind încetarea 
procesului contravenţional

(1) Agentul constatator, constatând existenţa unui 
temei prevăzut la art.3-3 din prezentul Cod, întocmeşte 
procesul-verbal privind încetarea procesului contra-
venţional.

(2) Pe lângă datele şi faptele indicate la art.3-49, în 
procesul-verbal privind încetarea procesului contraven-
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ţional trebuie consemnate motivele de fapt şi de drept 
privind încetarea procesului contravenţional pe care se 
întemeiază concluzia agentului constatator.

(3) Împotriva procesului-verbal privind încetarea 
procesului contravenţional se poate declara contestaţie 
la judecătorie. 

Secţiunea 3
ExAMINAREA  CAUzEI  CONTRAVENŢIONALE 

DE  jUDECăTORIE
Articolul 3-59. Dispoziţii comune
(1) Judecătoria examinează cauza contravenţională în 

baza procesului-verbal privind constatarea contravenţiei 
în şedinţă publică, oral, nemijlocit şi în contradictoriu.

(2) Judecata se desfăşoară la sediul instanţiei.
Articolul 3-60. Termenul de examinare a cauzei 

contravenţionale
(1) Cauza contravenţională se examinează în termen 

de până la 20 zile de la ziua parvenirii în judecătorie. În 
cazuri excepţionale, în prezenţa unor temeiuri rezona-
bile, prin încheiere motivată poate fi prelungit termenul 
de examinare cu câte 10 zile, dar termenul respectiv 
să nu depăşească mai mult de 60 zile. Acest termen se 
suspendă în cazul expertizei.

(2) Examinarea cauzei contravenţionale se face de 
urgenţă şi cu precădere în cazul în care făptuitorul: 

 1) este reţinut;
 2) este minor;
 3) este supus măsurii procesuale de constrângere.
(3) Examinarea cauzei contravenţionale se suspendă, 

prin încheiere motivată, în cazul în care a fost ridicată 
excepţia de neconstituţionalitate, până la soluţionarea 
excepţiei de către Curtea Constituţională.

Articolul 3-61. Acte preparatorii şedinţei de exa-
minare a cauzei contravenţionale 

(1) În termen de cel mult 3 zile de la data emiterii 
rezoluţiei privind repartizarea cauzei parvenite în jude-
cătorie, completul de judecată desemnat numeşte cauza 
contravenţională spre examinare şi, totodată:

1) verifică competenţa şi legalitatea întocmirii proce-
sului-verbal privind constatarea contravenţiei;

2) fixează data examinării cauzei contravenţionale;
3) dispune citarea făptuitorului, agentului constatator, 

persoanei vătămate, martorilor indicaţi în procesul-ver-
bal cu privire la contravenţie sau în contestaţie, precum 
şi altor persoane interesate în procesul contravenţional. 
În cazul în care contravenţia s-a soldat cu accident de 
circulaţie, se citează şi societatea de asigurări. În cazul 
în care bunurile supuse confiscării nu-i aparţin făptuito-
rului, se citează şi proprietarul acestor bunuri; 

4) anunţă procurorul despre data examinării cauzei 
contravenţionale; 

5) exercută alte acţiuni pentru buna desfăşurare a 
şedinţei de examinare.

(2) Repartizarea cauzei contravenţionale parvenite 
în judecătorie se efectuează conform prevederilor din 
articolul 344 Cod de procedură penală.

Articolul 3-62. Şedinţa de examinare a cauzei 
contravenţionale

(1) Şedinţa de examinare a cauzei contravenţionale se 
desfăşoară numai dacă persoanele participante în proces 
sunt citate legal. 

(2) Absenţa agentului constatator sau a reprezen-
tantului legal al instituţiei publice unde activează 
acest agent, legal citaţi, fără motive întemeiate şi fără 
înştiinţarea prealabilă a instanţei despre imposibilitatea 
participării, constituie temei de amânare a şedinţei şi de 
citare repetată. În cazul dat, pentru şedinţa ulterioară se 
citează şi procurorul.

(3) Cauza contravenţională poate fi examinată în 
absenţa făptuitorului numai în cazul în care în şedinţa 
precedentă s-a dispus aducerea prin mandat şi există date 
că el se eschivează să participe în şedinţă. În cazul dat 
este obligatorie participarea avocatului. 

(4) În cazul în care agentul constatator sau reprezen-
tantul legal al instituţiei publice unde activează acest 
agent, fiind legal citat, nu se prezintă, repetat, cauza 
contravenţională se examinează cu participarea obli-
gatorie a procurorului. În cazul dat se emite încheiere 
interlocutorie în adresa administraţiei instituţiei publice 
unde activează agentul constatator.

(5) Neprezentarea nemotivată a persoanei, citate 
legal, nu împiedică examinarea cauzei contravenţionale, 
dar dacă instanţa de judecată consideră obligatorie parti-
ciparea ei, poate lua măsurile de rigoare, dispunând amâ-
narea şedinţei de examinare şi aducerea prin mandat. 

(6) Procurorul, la opţiunea sa, poate cere să participe la 
examinarea cauzei contravenţionale, formulând instanţei o 
cerere motivată în acest sens, care se anexează la dosar. 

Articolul 3-63. Partea pregătitoare a şedinţei de 
examinare a cauzei contravenţionale 

(1) Judecătorul, care prezidează şedinţa de examinare 
a cauzei contravenţionale, asigură ordinea şi solem-
nitatea, exercitând următoarele acţiuni de pregătire a 
şedinţei:

1) anunţă cauza care urmează să fie examinată;
2) verifică prezenţa persoanelor citate;
3) ia măsuri, după caz, pentru participarea interpre-

tului;
4) îndepărtează martorii din sala de şedinţă;
5) stabileşte identitatea făptuitorului;
6) anunţă completul de judecată şi explică drepturile 

şi obligaţiile procesuale, inclusiv de recuzare;
7) soluţionează cererile şi demersurile formulate de 

persoanele participante în şedinţa de examinare;
8) stabileşte, punând în discuţie, ordinea privind 

cercetarea judecătorească.
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Articolul 3-64. Cercetarea judecătorească
(1) În cadrul cercetării judecătoreşti: 
1) se dă citire procesului-verbal privind constatarea 

contravenţiei;
2) se audiază făptuitorul, agentul constatator, după 

caz, persoana vătămată, precum şi alte persoane parti-
cipante la şedinţa de examinare;

3) se cercetează probele administrate;
4) se audiază martorii, experţii, alte persoane;
5) se precizează dacă există completări şi, dacă nu 

se fac astfel de cereri, se declară încheiată cercetarea 
judecătorească şi se anunţă dezbaterile judiciare.

(2) Problemele apărute în timpul cercetării judecă-
toreşti se soluţionează printr-o încheiere motivată, care 
se pronunţă public şi care poate fi atacată împreună cu 
dispoziţia în cauză contravenţională.

Articolul 3-65. Dezbaterile judiciare
(1) Dezbaterile judiciare reprezintă luările de cuvânt 

ale: agentului constatator, persoanei vătămate şi repre-
zentantului ei, făptuitorului şi avocatului său.

(2) Soluţia solicitată de agentul constatator şi de avo-
cat în luările de cuvânt se formulează motivat în formă 
scrisă şi se prezintă instanţei. 

(3) Dacă în luările de cuvânt se relevă fapte sau 
împrejurări noi, esenţiale pentru examinarea cauzei, 
instanţa prin încheiere motivată poate dispune reluarea 
cercetării judecătoreşti.

(4) Persoanele indicate în alineatul (1) din prezentul 
articol au dreptul la replică. După încheierea replicilor, 
după caz, se audiază concluzia motivată formulată în 
scris a procurorului, care se anexează la dosar.

(5) După încheierea dezbaterilor, instanţa de judecată 
se retrage în camera de deliberare pentru adoptarea dis-
poziţiei. Pentru motive temeinice, deliberarea şi pronun-
ţarea publică pot fi amânate pentru cel mult 7 zile.

Articolul 3-66. Chestiunile ce urmează a fi soluţi-
onate în timpul deliberării

(1) Instanţa de judecată deliberează în secret asupra 
chestiunilor de fapt şi apoi asupra chestiunilor de drept, 
soluţionând:

1) dacă a fost săvârşită contravenţia imputată făp-
tuitorului;

2) dacă făptuitorul este vinovat şi dacă urmează să 
fie sancţionat;

3) dacă există cauze care înlătură caracterul contra-
venţional al faptei;

4) dacă există cauze care exonerează răspunderea 
contravenţională;

5) dacă există măsuri procesuale de constrângere;
6) dacă există circumstanţe care atenuează sau agra-

vează sancţiunea;
7) dacă există prejudiciul produs prin contravenţie;
8) dacă există bunuri supuse confiscării speciale;

9) dacă există cheltuieli suportate în procesul con-
travenţional;

10) alte chestiuni ce au importanţă pentru examinarea 
cauzei.

(2) Dispoziţia trebuie să fie legală, întemeiată şi 
motivată.

(3) Dispoziţia se semnează de preşedintele şedinţei 
şi se pronunţă imediat după revenirea din camera de 
deliberare.

(4) În cazul în care s-a pronunţat dispozitivul, în 
procesul-verbal al şedinţei se consemnează menţiunea 
respectivă, iar redactarea dispoziţiei se face în cel 
mult 10 zile. Redactarea se face în stil concis, clar şi 
neechvoc. 

(5) După pronunţarea dispoziţiei ori, după caz, a 
dispozitivului, se explică dreptul şi modalitatea de 
exercitare a căii de atac în cauza contravenţională, iar 
şedinţa se declară încheiată.

Articolul 3-67. Dispoziţia privind examinarea 
cauzei contravenţionale

(1) Dispoziţia privind examinarea cauzei contraven-
ţionale constă din partea introductivă, partea expozitivă 
şi partea dispozitivă.

(2) În partea introductivă se consemnează:
1) data şi locul emiterii dispoziţiei;
2) denumirea judecătoriei;
3) numele şi prenumele judecătorului, grefierului, 

procurorului, agentului constatator, avocatului, persoanei 
vătămate sau a reprezentantului ei, dacă au participat la 
şedinţă;

4) prenumele, datele din actul de identitate al făp-
tuitorului;

5) norma contravenţională în baza căreia este tras la 
răspundere contravenţională făptuitorul; 

6) datele despre procesul-verbal cu privire la con-
travenţie. 

(3) În partea expozitivă se consemnează:
1) circumstanţele stabilite la examinarea cauzei;
2) analiza juridică a probelor administrate şi a cere-

rilor formulate de părţi; 
 3) concluzia cu privire la soluţie (încadrarea juridică 

a faptei şi considerentele privind sancţiunea sau, după 
caz, temeiul de încetare a procesului contravenţional 
sau, după caz, temeiul privind remiterea procesului-
verbal agentului constatator, considerentele cu privire 
la acţiunea civilă etc.);

 4) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază 
soluţia;

(4) În partea dispozitivă se consemnează soluţia dată, 
modul şi termenul de atac al dispoziţiei, prevăzute de 
lege.

Articolul 3-68. Soluţia pronunţată prin dispoziţie
(1) Adoptând dispoziţia, instanţa de judecată pro-

nunţă soluţia:
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1) recunoaşte vinovată şi sancţionează persoana 
în privinţa căreia s-a întocmit procesul-verbal privind 
constatarea contravenţiei;

2) încetează procesul contravenţional în privinţa 
persoanei căreia s-a întocmit procesul-verbal privind 
constatarea contravenţiei, cu invocarea temeiului pre-
văzut de lege;

3) remite instituţiei publice, din care face parte 
agentul constatator, procesul-verbal privind constatarea 
contravenţiei, dacă acesta este lovit de nulitatea absolută, 
şi emite o încheiere interlocutorie în adresa administra-
ţiei autorităţii competente. După înlăturarea încălcărilor 
de lege constatate, procesul-verbal privind constatarea 
contravenţiei se trimite în judecătorie.

(2) Dispoziţia privind aplicarea arestului contraven-
ţional şi/sau aplicarea expulzării se pronunţă integral şi 
copia de pe dispoziţie se înmânează imediat, contra sem-
nătură, persoanei arestate şi/sau expulzate. În celelalte 
cazuri, precum şi în cazul în care s-a pronunţat numai 
partea introductivă şi partea dispozitivă, dispoziţia, cu 
partea expozitivă, se redactează integral în cel mult           
10 zile de la pronunţarea dispozitivului hotărârii.

(3) În cazul în care nu a participat la examinarea 
cauzei, copia de pe dispoziţie se trimite instituţiei pu-
blice unde activează agentul constatator care a întocmit 
procesul-verbal privind constatarea contravenţiei şi 
procurorului pentru a lua cunoştinţă şi, după caz, a lua 
măsurile necesare prevăzute de lege, la dosar fiind ane-
xate avizul de trimitere şi dovada de primire. 

(4) Dispoziţia poate fi atacată cu recurs ordinar în 
termen de 10 zile de la comunicare la Curtea de Apel în 
a cărei rază activează judecătoria. 

(5) Dispoziţia rămasă definitivă echivalează cu ti-
tlul executoriu, care se pune în executare în condiţiile 
legislaţiei.

Articolul 3-69. Procesul-verbal al şedinţei de 
examinare  a cauzei contravenţionale

(1) Desfăşurarea şedinţei de examinare a cauzei con-
travenţionale se consemnează într-un proces-verbal.

(2) În procesul-verbal al şedinţei de examinare a 
cauzei contravenţionale trebuie să fie consemnate ur-
mătoarele:

1) denumirea judecătoriei;
2) data (anul, luna, ziua, ora) şi locul şedinţei de 

examinare a cauzei contravenţionale;
3) numele şi prenumele judecătorului, procurorului, 

agentului constatator şi grefierului, precum şi al făptui-
torului, persoanei vătămate, altor persoane participante 
în procesul contravenţional;

4) fapta contravenţională şi norma de drept în baza că-
reia persoana este trasă la răspundere contravenţională;

6) înscrisurile citite;
7) cererile şi concluziile formulate;
8) măsurile procesuale aplicate;
9) retragerea instanţei de judecată în camera de 

deliberare;
10) data pronunţării dispoziţiei şi faptul explicării 

dreptului şi modalităţii de exercitare a căii de atac îm-
potriva dispoziţiei;

11) menţiunea privind prezenţa persoanelor partici-
pante la momentul pronunţării dispoziţiei.

(3) Declaraţiile înscrise se citesc şi se consemnează 
de persoana audiată.

(4) Procesul-verbal se întocmeşte în 24 ore de la în-
chiderea şedinţei de examinare a cauzei contravenţionale 
şi se semnează de preşedintele şedinţei şi de grefier.

(5) Persoanele interesate, participante în şedinţa de 
examinare, timp de 3 zile de la întocmire au dreptul să 
ia cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei de examinare 
şi, după caz, să-l conteste.

(6) Instanţa de judecată, după primirea contestaţiei 
împotriva procesului-verbal al şedinţei de examinare 
a cauzei contravenţionale, în termen de până la 7 zile, 
în şedinţa de examinare a acestei contestaţii, cu citarea 
prealabilă a părţilor, este obligată să se pronunţe public 
prin încheiere motivată.

(7)  Încheierea asupra contestaţiei împotriva procesu-
lui-verbal al şedinţei de examinare a cauzei contraven-
ţionale se comunică părţilor la proces şi poate fi atacată 
odată cu hotărârea adoptată în cauza respectivă.

Articolul 3-70. Aducerea la cunoştinţa publică 
a dispoziţiei privind examinarea cauzei contraven-
ţionale

(1) Dispoziţia privind examinarea cauzei contraven-
ţionale poate fi adusă la cunoştinţa publică prin mass-
media sau prin alte mijloace prevăzute de lege.

(2) Dispoziţia privind aplicarea sancţiunii sub formă 
de arest contravenţional sau de muncă neremunerată în 
folosul comunităţii rămasă definitivă se aduce la cunoş-
tinţă administraţiei publice locale şi administraţiei de la 
locul de ocupaţie a contravenientului, anexându-se la 
dosar dovada privind recepţionarea.

(3) Faptele meritorii ale persoanelor care au contribuit 
la curmarea, reprimarea sau descoperirea contravenţiei 
se aduc la cunoştinţă administraţiei publice locale şi 
administraţiei de la locul de activitate a persoanei, cu 
propunerea de stimulare morală sau materială, menţiunea 
respectivă anexându-se la dosar.

(Va urma)
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