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SUMMARY
In the present article it is argued that the only durable solution to overcome the present situation 

in the problem of electing the President of Republic of Moldova is to return to the modality of electing 
the President established in the initial text of the Constitution of Republic of Moldova – the election 
by people.

In case of the elaboration of new Constitution of our state the best modality of approving the future 
Constitution is its adoption by the Constituent Assembly elected for this purpose with universal suffrage 
and then approved by people in a constitutional referendum. 

A
tens proces de democratizare a societăţii şi de edificare 
a statului de drept. Ştiinţa utilizează pentru identificarea 
acestei perioade de dezvoltare, prin care trec mai multe 
state ale aşa-numitei „tinere democraţii”, termenul de 
perioadă de tranziţie. Mai mulţi savanţi şi specialişti 
practicieni apelează la termenul de societate în tranziţie, 
vorbind despre perioada actuală de evoluţie a societăţii 
noastre. Acelaşi lucru se spune şi despre statul Republica 
Moldova, menţionându-se că perioada de tranziţie este, 
ce-i drept, destul de îndelungată pentru tranziţie.1 În 
unele cazuri, însăşi Constituţia Republicii Moldova 
din 29 iulie 1994 este identificată drept Constituţie a 
perioadei de tranziţie.2

 În literatura de specialitate sunt invocate un şir de 
trăsături distinctive, care, în opinia savanţilor, carac-
terizează societăţile în tranziţie.

Acestea sunt următoarele:
1. Societatea în tranziţie se află în stare de criză 

constituţională.
2. În perioada de tranziţie pentru practica socială 

este proprie o mare contradictorialitate, iar pentru 
constituţie – instabilitate.

3. Perioada de tranziţie nu este una îndelungată.
4. În societatea în tranziţie se creează un sistem 

principial nou al puterii.
5. Societatea în tranziţie este una multiconflictuală.

6. În societatea în tranziţie sporeşte nivelul încăl-
cărilor de drept.

7. În societatea în tranziţie se modifică esenţial 
practica financiar-economică.

8. În societatea în tranziţie statul este ameninţat de 
pericolul dezintegrării teritoriale.

9. Societatea în tranziţie este într-o măsură mai mare 
dependentă de practica internaţională.

10. În societatea în tranziţie se conturează clar pre-
misele unei evoluţii constituţionale alternative.3 

Vom aduce câteva detalii cu privire la prima trăsătură 
distinctivă a societăţii în tranziţie, aceasta având unele 
tangenţe cu situaţia care se atestă în societatea noastră 
în legătură cu problema alegerii şefului statului. 

Constituţionaliştii consideră existenţa unei crize 
constituţionale drept trăsătura de bază, ce ţine, de 
fapt, de esenţa societăţii în tranziţie şi care determină 
toate celelalte caracteristici proprii unei asemenea 
societăţi.

Criza constituţională, în opinia savantului rus A.V. 
Mazurov, poate fi identificată ca pierdere a capacităţii 
de influenţă corespunzătoare a constituţiei asupra prac-
ticii sociale în diverse domenii ale vieţii (economică, 
politică ş. a.) în urma elaborării unei constituţii con-
tradictorii, adoptării ei prin metode neconstituţionale, 
necorespunderii constituţiei nivelului de dezvoltare a 
societăţii sau încălcărilor nesancţionate în masă ale 
prevederilor ei şi care denotă, la nivel juridic superior, 

DESPRE  MIjLOCUL  CEL  MAI  DEMOCRATIC  DE  ADOPTARE 
A  UNEI  CONSTITUŢII

Gheorghe AvoRNIC, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)

Raisa GrEcU, 
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar (USM)

„Nu există, nu poate exista vreun text de constituţie „ideală”, po-
trivită pentru toate ţările şi pentru toate timpurile, fără deosebire.

Dar oriunde şi oricând, cea mai detestabilă constituţie ar fi cea 
impusă prin abuzul de putere al vreunui partid”. 

 Constantin Stere

stăzi, societatea şi statul nostru trec printr-o peri-
oadă de transformare majoră, aflându-se într-un in-
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o criză socială, incapacitatea statului de a soluţiona 
contradicţiile practicii sociale în conformitate cu 
constituţia, ce implică posibilitatea finalizării acestui 
proces printr-o schimbare neconstituţională a bazelor 
regimului constituţional.4 

Savanţii caracterizează criza constituţională ca un 
fenomen sociojuridic extrem de complex, care are 
diverse stadii de evoluţie, manifestări şi grade de inten-
sitate. Ea nu apare pe neaşteptate, trecând prin perioade 
destul de îndelungate de evoluţie latentă, nu este iden-
tică cu criza guvernamentală sau politică, are diverse 
cauze şi consecinţe, care îşi pot schimba locul.

Ceea ce ne interesează în mod special sunt mani-
festările crizei constituţionale în condiţiile societăţii, 
care a recunoscut constituţional omul şi drepturile 
sale ca valoare supremă, iar poporul – ca unică sursă 
a puterii. În asemenea condiţii, principalele semne ale 
crizei constituţionale pot deveni: încălcările masive ale 
drepturilor constituţionale ale cetăţenilor, reducerea 
esenţială a posibilităţilor desfăşurării referendumuri-
lor şi ignorarea voinţei poporului, exprimate în cadrul 
referendumurilor sau alegerilor. În exterior, criza con-
stituţională se poate manifesta prin acţiuni de protest 
în masă sau prin confruntări deschise, adeseori armate, 
ale forţelor sociale.

Crizele constituţionale sunt generate de practici 
neconstituţionale masive.

Pentru societatea cuprinsă de o criză constituţională 
cel mai important mijloc de depăşire a acestei crize este 
modificarea corespunzătoare a constituţiei şi respecta-
rea ei necondiţionată.

Pentru conştientizarea esenţei fenomenului de cri-
ză este semnificativ următorul fapt, remarcat de A.V.      
Mazurov: în limba chineză cuvântul, „criză” se consti-
tuie din două ieroglife, primul semnificând „pericol”, 
iar cel de-al doilea – „posibilitate prielnică”. 

Desigur, toate aceste trăsături proprii societăţii în 
tranziţie urmează să fie analizate în particular, în strict 
raport cu societatea concretă, perioada istorică, intensi-
tatea manifestării lor şi mulţi alţi factori, care imprimă 
complexitate şi specific tabloului multidimensional al 
unei societăţi în tranziţie concrete. Însă, în linii gene-
rale, suntem dispuşi să credem că oricărei societăţi în 
tranziţie îi sunt proprii, într-o măsură mai mare sau mai 
mică, după caz şi situaţie, unele, mai multe sau toate 
trăsăturile enumerate aici. 

Constatarea dată se referă şi la situaţia ce s-a creat 
în societatea noastră în legătură cu alegerea şefului 
statului (sau, mai bine zis, cu ne-alegerea acestuia). 
Nu suntem dispuşi să atestăm situaţia dată ca pe o 
criză constituţională. O considerăm totuşi ca fiind una 
pe măsură să degenereze, în cumul cu alţi factori de 

ordin sociopolitic şi economic, într-o criză constituţi-
onală profundă, în caz dacă nu se vor întreprinde de 
urgenţă măsurile necesare pentru ameliorarea ei. Şi 
aceasta pentru faptul că situaţia nominalizată, în cazul 
perpetuării ei, cu timpul poate ridica mai multe semne 
de întrebare în privinţa legitimităţii şi eficienţei actualei 
guvernări. 

Legitimitatea poate fi erodată încet, dar sigur, de 
incapacitatea actualei puteri politice de a se conforma 
aşteptărilor poporului cu privire la alegerea şefului 
statului. Sub aspectul eficienţei, pe măsura perpetuării 
situaţiei, se va estompa capacitatea redusă a actualei 
guvernări de a asigura stabilitatea instituţiilor politice 
democratice. Or, nu putem vorbi în general despre sta-
bilitatea instituţiilor politice democratice acolo, unde 
se atestă incapacitatea formării acestora în principiu 
(în cazul nostru – la nivel de alegere a şefului statului). 
Se ştie că unul dintre criteriile general recunoscute ale 
eficienţei guvernării este stabilitatea instituţiilor politice 
democratice, cel de-al doilea fiind succesul înregistrat 
în lupta cu corupţia, ultimul constituind, însă, un su-
biect cu totul aparte de discuţie. Legitimitatea scăzută 
şi eficienţa redusă a guvernării pot influenţa, cu sigu-
ranţă, în modul cel mai nefast evoluţia evenimentelor 
sociopolitice în societatea noastră, conducându-le spre 
o posibilă profundă criză constituţională. 

Prima şi cea mai tentantă soluţie a redresării situaţiei 
în scopul neadmiterii evoluării ei în sensul nominalizat 
par a fi noile alegeri parlamentare. Există, însă, cel 
puţin două motive, pentru care nu putem împărtăşi op-
timismul celor ce îşi pun toate speranţele în potenţialul 
salvator al soluţiei respective.

În primul rând, şi următorul scrutin parlamentar 
se poate solda cu repetarea actualei situaţii de impas, 
explicaţia constând în faptul că rezultatul alegerilor 
parlamentare desfăşurate în mod democratic este con-
form raportului real al forţelor politice din societate. 
În al doilea rând, afectarea legitimităţii guvernării, 
considerate de către popor ca fiind democratică, şi 
repetarea multiplă a alegerilor parlamentare pot avea 
un impact negativ asupra conştiinţei politice şi juridice 
a cetăţenilor, inducând societatea în stări de deziluzie 
şi pasivitate politică. De la acestea până la returnarea 
din calea democratizării este doar un singur pas şi 
eventualitatea dată îngrijorează profund. Nu excludem 
că anume acesta a fost unul dintre motivele îndemnului 
înaltelor oficialităţi europene adresat reprezentanţilor 
actualei guvernări a Republicii Moldova de a atinge 
neapărat un compromis în problema alegerii şefului 
statului.

Vom atenţiona în mod special că nu supunem du-
biului necesitatea conformării dispoziţiilor art.78 din 
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Constituţia Republicii Moldova în cazul nealegerii 
Preşedintelui Republicii Moldova, ci doar ne arătăm 
rezervaţi în ceea ce ţine de posibilitatea depăşirii de-
finitive a situaţiei actuale prin intermediul organizării 
alegerilor unui nou parlament.

Cu referire la geneza situaţiei de astăzi, vom consta-
ta faptul adoptării Constituţiei Republicii Moldova la 
29 iulie 1994 de către Parlamentul Republicii Moldova 
şi promulgării Constituţiei de către Preşedintele Repu-
blicii Moldova în aceeaşi zi. Subscriem fără rezerve 
la opinia, conform căreia modul de adoptare a unei 
constituţii este specific fiecărei ţări şi este determinat de 
stadiul de dezvoltare economică, socială şi politică, de 
ideologia dominantă în momentul adoptării constituţiei, 
de raporturile sociale.5 Avem toată consideraţiunea pen-
tru constituţia parlamentară în principiu şi cunoaştem că 
anume de către parlament au fost adoptate constituţiile 
mai multor state din estul Europei după cel de-al doilea 
război mondial. 

 Decizia despre adoptarea actualei Constituţii a      
Republicii Moldova anume pe calea aprobării acesteia 
de către Parlamentul Republicii Moldova a fost motiva-
tă de un şir de cauze de ordin important. Este suficient 
să amintim aici despre autoproclamarea aşa-numitei 
Republici Transnistrene Moldoveneşti, fapt ce compli-
ca esenţial posibilitatea desfăşurării unui referendum 
pentru aprobarea Constituţiei pe întreg teritoriul statu-
lui. Deşi nu considerăm în mod principial şi categoric 
existenţa formaţiunii autoproclamate drept un fapt 
consacrat istoric, astăzi îl privim ca pe unul care poartă 
deja o tentă istorică. Însă, aceasta nu semnifică că şi la 
momentul adoptării Constituţiei aprecierea acestuia era 
dată la fel prin prisma unei oarecare distanţări, pe care 
o imprimă, de regulă, oricărui eveniment tenta istorică. 
Oricum, ne-am exprimat şi cu alte ocazii convingerea 
că mai reuşit ar fi fost dacă Legea Supremă a statului 
ar fi fost scoasă pentru adoptare la referendum.6

Din perspectiva anilor trecuţi de la adoptarea 
Constituţiei şi a experienţei politice şi constituţio-
nale acumulate de societatea noastră, devine tot mai 
evident faptul că adoptarea Constituţiei Republicii 
Moldova prin votarea ei de către Parlament, deşi a fost 
o modalitate perfect legală şi democratică de adoptare 
a Actului Fundamental, cu timpul s-a dovedit a fi şi 
una generatoare de situaţii dificile pentru practica 
constituţională a statului nostru. Anume în virtutea 
faptului că în anul 1994 Constituţia a fost adoptată de 
către Parlament a fost posibilă şi modificarea ei tot pe 
cale parlamentară prin Legea de revizuire a Constitu-
ţiei Republicii Moldova din 5 iulie 2000. Consecinţa 
de cea mai mare generalitate a modificării respective 
a fost, după cum remarcă savanţii, transformarea 

Republicii Moldova dintr-o republică prezidenţială 
în una parlamentară.7 

Lăsăm pe seama politicului argumentarea temei-
niciei unei asemenea transformări în condiţiile, în 
care ea a contravenit opiniei poporului, exprimate la 
referendumul consultativ din 23 mai 1999, în cadrul 
căruia peste 50 la sută din populaţie s-au pronunţat 
în favoarea unei republici prezidenţiale. Constatăm 
doar că prin sus-numita Lege a fost modificat art.78 
„Alegerea Preşedintelui”, din Constituţia Republicii 
Moldova, procedura alegerii Preşedintelui de către 
popor substituindu-se cu alegerea Preşedintelui de 
către Parlament. Astăzi ne confruntăm cu urmările 
modificării respective, însă nu am vrea să reducem 
subiectul publicaţiei date doar la analiza lor. Deşi, nu 
ne vom abţine de la prezumarea faptului că, în cazul 
conformării opiniei poporului, care s-a pronunţat în 
favoarea menţinerii dreptului său suveran de a alege 
Preşedintele statului, era prea puţin probabil să ne 
confruntăm astăzi cu atare situaţie. 

Vom încerca, însă, să analizăm lucrurile mai pro-
fund, echidistant şi respectând principiul obiectivităţii 
ştiinţifice, deoarece doar astfel este posibil să ne ridicăm 
deasupra cazuisticii, în care ne-am împotmolit astăzi în 
căutarea unor soluţii pentru depăşirea situaţiei ce s-a 
creat în legătură cu alegerea Preşedintelui statului.

În ştiinţa contemporană a dreptului constituţional 
în privinţa constituţiilor scrise se susţine că ele provin 
dintr-o putere supremă, numită putere constituantă, care 
determină, la rândul ei, existenţa şi acţiunea puterilor 
constituite – ale celor prevăzute şi organizate prin 
constituţie. Noţiunea de putere constituantă are două 
aspecte: putere constituantă originară şi putere consti-
tuantă derivată. Puterea constituantă originară este cea 
care adoptă constituţia unui stat; puterea constituantă 
derivată este cea care modifică constituţia deja aflată 
în vigoare conform procedurii speciale prevăzute în 
constituţia în cauză. Puterea constituantă originară este 
cea care adoptă prima constituţie a unui stat sau o nouă 
constituţie. „Această putere este exercitată de către 
popor prin referendum sau printr-un organism special 
creat în acest scop (Adunare Constituantă), care, după 
adoptarea constituţiei, îşi încetează, de regulă, activita-
tea sau continuă să funcţioneze ca adunare legislativă”, 
susţine dr. Cristian Ionescu, Domniei Sale aparţinându-i 
atât explicaţiile anterioare din acest alineat, cât şi cele 
imediat următoare.8 Între puterea constituantă şi puterea 
legislativă nu există o diferenţă de natură, pot exista 
doar diferenţe în ceea ce ţine de finalizarea procesului 
legislativ: legile votate sunt promulgate de şeful sta-
tului, iar constituţia votată poate fi supusă aprobării 
printr-un referendum naţional. Important este, însă, că 
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fundamentul teoretic al celor două categorii de putere 
este diferit. Dr. Cristian Ionescu identifică mai multe 
diferenţe de principiu, din care vom evidenţia câteva:
La baza recunoaşterii şi exercitării puterii con-

stituante se află principiul suveranităţii, care conferă 
constituţiei, ca rezultat al puterii constituante, o forţă 
juridică superioară faţă de cea a legilor ordinare, o 
adevărată supralegalitate constituţională;
Puterea constituantă este legată strict şi direct de 

interesele fundamentale ale naţiunii, puterea legislativă 
reflectă, însă, în mai mare măsură, interesele politice 
partizane;
Instrumentul de realizare a puterii legislative –  Par-

lamentul – face parte din categoria puterilor constituite, 
Adunarea Constituantă nu face parte din această cate-
gorie, iar activitatea ei nu are caracter de permanenţă 
sau continuitate;
Membrii Adunării Constituante primesc din partea 

celor ce i-au ales un mandat politic constând în adop-
tarea legii fundamentale.9

Aşadar, puterea constituantă nu este echivalentă 
puterii legislative, la fel cum ultima nu este nici pe 
departe echivalentă puterii poporului, ci reprezintă 
doar una din puterile de stat, în care s-a instituţionalizat 
puterea poporului. Este sugestivă în sensul dat încă o 
opinie savantă, conform căreia lămurirea noţiunii de 
„adunare constituantă” trebuie diferenţiată de cea de 
„putere constituantă”, pentru că puterea constituantă 
poate aparţine şi unei singure persoane. Cele două no-
ţiuni trebuie diferenţiate şi de noţiunea de „parlament”, 
datorită funcţiilor lor diferite. Adunarea Cnstituantă are 
menirea doar de a adopta constituţia, iar parlamentul – 
doar legile, altele decât constituţia.10 

Prezintă interes faptul că opţiunea ştiinţifică pentru 
adoptarea constituţiei de către o Adunare Constituantă 
cu supunerea ulterioară aprobării în cadrul unui referen-
dum nu este una nouă în ştiinţa dreptului constituţional. 
Ea a fost promovată la timpul său şi de către Constantin 
Stere. Constituţia era pentru Constantin Stere o lege, 
care se deosebeşte de toate celelalte legi, în primul 
rând, prin faptul că ea e ridicată deasupra puterii unui 
for legislativ obişnuit. Superioritatea unei constituţii 
era explicată în modul următor: deoarece puterea le-
gislativă îşi are temeiul şi izvorul în constituţie însăşi, 
nu se poate admite schimbarea constituţiei de puterea 
legislativă, care însăşi se bazează pe această constituţie. 
„... Însăşi votarea constituţiei se face totdeauna de un 
organ legislativ deosebit, de o adunare constituantă şi 
modificarea ei de asemenea cere intervenţia unui alt 
organ”11 – susţinea savantul.

Statul fiind, după Constantin Stere, haina juridică 
a poporului, iar constituţia – o supremă manifestare a 

suveranităţii naţionale, pentru întocmirea şi accepta-
rea unei constituţii este necesară o directă şi expresă 
delegare a unei asemenea atribuţii din partea naţiunii 
către o adunare, aleasă prin sufragiu universal, pe baza 
reprezentării proporţionale. Numai o Adunare naţională 
Constituantă, „care să fie icoană credincioasă a naţiunii 
însăşi – adică să o reprezinte desăvârşit”12 este în drept 
să elaboreze şi să adopte o constituţie, aceasta fiind 
ulterior obligatoriu supusă unui plebiscit, consideră 
Constantin Stere. Savantul era convins că numai ela-
borarea şi adoptarea unei constituţii într-un asemenea 
mod dă constituţiei acea putere morală, care rezidă în 
credinţa unanimă că ea „în adevăr, întrupează voinţa 
liberă şi neprihănită (evidenţierea aparţine autorului) 
a naţiunii”.13 

Este bine cunoscut faptul că, în calitatea sa de om 
politic, Constantin Stere întotdeauna a pledat pentru o 
adunare constituantă sau un plebiscit, referendum ca 
unicele organe abilitate cu dreptul de a vota şi modifica 
o constituţie. Aceste proceduri specifice au, după Con-
stantin Stere, nu numai rostul filosofic de a confirma 
caracterul de pact social fundamental al constituţiei, 
ci şi „...un scop practic foarte însemnat, de a pune 
constituţia la adăpostul fluctuaţiunilor trecătoare ale 
opiniei publice, de a da constituţiei oarecare rigiditate, 
pentru ca viaţa de stat să aibă un cadru mai rigid, mai 
puţin flexibil”.14 

Mai mult decât atât, aprofundându-ne în trecutul 
istoric îndepărtat, ne convingem de faptul că apelarea 
la opinia poporului în soluţionarea celor mai impor-
tante probleme este în cea mai mare măsură conformă 
tradiţiilor noastre istorice. În prelegerile sale de drept 
constituţional Constantin Stere susţinea: „Dacă mul-
ţumită conştiinţei de fapt, ce domnea în ţările noastre, 
nu se poate stabili un regim sigur, dacă ţările acestea 
prezentau tot timpul clocotul unui cazan în fierbere, 
unde la fiecare moment se făceau revolte, unde mai în 
fiecare an se aducea sau se gonea un domn, unde, dacă 
un domn reuşea abia să extermine pe duşmanii lui şi tre-
buia să fugă în altă ţară de ameninţarea altui domn, un 
fapt însă rămânea veşnic statornic, fără nici o clintire. 
În conştiinţa naţională, în conştiinţa juridică a poporului 
se menţinea totdeauna principiul, că legea trebuie să 
fie totdeauna rezultatul unei colaborări între domn şi, 
dacă vreţi, cel puţin, şi a boierilor, dar în realitate legea 
trebuia să fie rezultatul unei colaborări între domn şi 
toate clasele societăţii româneşti, exceptându-se vecinic 
ţăranii, ce erau puşi în afară de lege”.15 Constantin Stere 
considera că în conştiinţa juridică a poporului român 
colaborarea între domn şi diferite elemente ale popo-
rului, în primul rând, între domn şi boieri, formează 
începuturile unui stat constituţional, care, deşi nu s-a 
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dezvoltat din cauza vitregiei vremurilor, dar care, în 
orice caz, dovedeşte că monarhia absolută, în sensul 
apusean al cuvântului, nu s-a putut niciodată dezvolta 
în ţările româneşti. Posibil, originea tradiţiei urmează 
a fi căutată în ceea ce s-a numit de români „legea ţării” 
şi a reprezentat regulile ce s-au afirmat încă înaintea 
constituirii statelor medievale româneşti, având adânci 
rădăcini daco-germane.16 Într-adevăr, la geto-daci   
exista o formă incipientă de instituţionalizare a puterii 
publice în forma unei Adunări a poporului. Istoricul 
roman Diodor din Sicilia descrie nemulţumirea răz-
boinicilor geto-daci faţă de intenţia regelui Dromihete 
de a-l elibera pe regele Lysimach făcut prizonier de 
către daci şi hotărârea lor, luată de comun acord, de a-l 
ucide pe agresor. O altă sursă antică indică consultarea 
poporului de către regele dac Scorilo asupra alternativei 
păcii sau războiului cu Imperiul Roman.17 

Constantin Stere se pronunţa univoc asupra im-
portanţei educative a plebiscitului ca modalitate de 
aprobare a legilor celor mai importante şi, în special, 
a constituţiei: „Chiar adversarii plebiscitului legisla-
tiv şi ai iniţiativei populare nu pot tăgădui rolul lor 
educativ”.18 

Importanţa referendumului legislativ, ca factor de 
cultivare a culturii şi aprofundare a conştiinţei juridice 
a poporului, într-adevăr, poate fi cu greu subestimată. 
Însă, nu mai puţin important este pentru societăţile în 
tranziţie şi faptul că anume prin referendum se adoptă 
legile, care, prin definiţie, corespund înaltei destinaţii 
de a exprima voinţa comună a poporului. Aceasta se 
referă, în primul rând, la constituţie, despre care se 
spune că este sufletul unui popor.19

Cele expuse până aici ne motivează să ne raliem 
fără rezerve opiniei savantului constituţionalist Ioan 
Muraru, care susţine: „Extinderea referendumului, 
ca modalitate de participare directă a cetăţenilor la 
guvernare, a determinat folosirea sa în adoptarea con-
stituţiilor şi în orice caz considerarea sa ca mijlocul cel 
mai democratic de adoptare a unei constituţii sau a unei 
legi”.20 Nici „eşecul” (în viziunea mai multor factori 
politici) referendumului constituţional desfăşurat la 
5 septembrie 2010 nu ne poate influenţa adeziunea 
noastră fermă faţă de ideea necesităţii apelării şi în 
continuare la practica organizării referendumurilor în 
societatea noastră. Şi aceasta pentru faptul că, în opinia 
noastră, referendumul în cauză nu s-a soldat cu efect 
negativ. Dincolo de derogarea de la doctrina şi practica 
constituţională consacrate, conform cărora procedura 
de modificare a constituţiei este de principiu asemănă-
toare celei de adoptare21, eroarea a constat în a nu ţine 
cont de faptul că: „Dacă problema supusă consultării 
referendare a fost în prealabil convenită între partidele 

politice, electoratul este chemat de cele mai multe ori 
să îndeplinească un act formal, procedural, care nu este 
în niciun caz un act de suveranitate naţională. Rezultă 
cerinţa pregătirii corespunzătoare a electoratului în 
ceea ce priveşte, între altele, tematica referendumului, 
importanţa lui, urmările aprobării lui, sau, după caz, 
ale neaprobării problemei supuse consultării populare, 
precum şi a procedurii legate de desfăşurarea referen-
dumului”.22 Cu atât mai asiduu urma să fie desfăşurată 
munca de pregătire a referendumului în condiţiile când 
organizarea lui nu a fost rezultatul unei decizii unanime 
a tuturor partidelor politice. Aşa sau altfel, referendu-
mul în cauză a avut, considerăm, şi un efect educativ, 
pe care Constantin Stere îl considera ca fiind propriu 
oricărui referendum. Şi este foarte important ca acesta 
să fie sesizat de partidele politice – figuranţii din scena 
politică a societăţii actuale, care pretind rolul principal 
în spectacolul, deocamdată dramatic, al edificării sta-
tului de drept în ţara noastră, uitând că acest rol este 
distribuit odată şi pentru totdeauna poporului.

 Convingerea noastră este că, oricare ar fi soluţia 
de rând găsită pentru depăşirea situaţiei actuale ce s-a 
format în legătură cu problema alegerii Preşedintelui, 
ea nu va fi una pe măsură să elimine definitiv problema 
în cauză din agenda problemelor politice şi constituţi-
onale ale societăţii noastre tranzitive. Aceasta pentru 
faptul că prin schimbarea la timpul respectiv a moda-
lităţii alegerii Preşedintelui ţării s-a admis o derogare 
flagrantă de la opinia poporului şi de la dorinţa lui clar 
exprimată în cadrul referendumului consultativ din 23 
mai 1999 de a-şi exercita direct dreptul său suveran de 
alegere a şefului statului. Toate cele întâmplate de atunci 
încoace în practica alegerii Preşedintelui ţării – atât 
alegerea unui preşedinte pentru două mandate consecu-
tive, cât şi nealegerea altui candidat pentru un mandat 
deplin – sunt doar consecinţele substituirii prin Legea 
de revizuire a Constituţiei Republicii Moldova din 5 
iulie 2000 a voinţei politice a poporului prin voinţa 
unor anumite partide politice. Or, după cum afirma la 
timpul său Mircea Djuvara: „Politica dreptului însă 
nu se poate îndepărta prea mult de conştiinţa juridică 
colectivă a societăţii respective, sub sancţiunea de 
a rămâne ineficace, de a nu-şi atinge cu alte cuvinte 
scopul: aşa de mare este presiunea faptelor asupra 
dreptului”.23 Astfel că unica soluţie durabilă pentru 
depăşirea actualei situaţii în problema alegerii Preşe-
dintelui ţării pare a fi revenirea la modalitatea alegerii 
acestuia iniţial stabilită în textul Constituţiei Republicii 
Moldova – alegerea de către popor. Este, după cum 
am încercat să argumentăm, modalitatea cea mai con-
formă tradiţiilor de autoguvernare a poporului nostru, 
iar latinii susţineau: „Mos retinendus est fidelissimae 
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vetustatis” („Obiceiul cu adevărat vechi urmează a fi 
păstrat”). Suntem conştienţi de faptul că pentru opera-
rea unei asemenea „remodificări” a Constituţiei pe cale 
parlamentară este necesar un consens, prin atingerea 
căruia principalele partide politice ar proba că posedă 
politica la nivel de artă a imposibilului. 

Dacă totuşi sub „presiunea faptelor” se va recurge 
la elaborarea unei noi Constituţii a statului nostru, cea 
mai indicată modalitate de aprobare a viitoarei Con-
stituţii este, pentru toate considerentele formulate aici 
şi unele, care urmează încă a fi inserate cu alte ocazii, 
adoptarea acesteia de o Adunare Constituantă aleasă în 
scopul dat prin vot universal cu supunerea ulterioară 
spre aprobare poporului în cadrul unui referendum 
constituţional. Întrebarea: pentru care modalitate con-
stituţională a alegerii Preşedintelui ţării va opta poporul 
în cadrul unui asemenea eventual referendum? pare a 
fi una retorică. 
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RéSUMé
Apres la ratification de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l Homme et des libertés 

fondamentales par la Moldova (12.09.1997) les questions visant la jurisprudence de la Cour Européenne 
ont suscite l intérêt de la doctrine. Le présent article évoque quelques aspects de la compatibilité d une 
système du droit national aux standards conventionnels par un processus de mettre en cause les acquis 
européens en matière de protection des droits fondamentaux.

E
omului, este în centrul atenţiei cercetătorilor din dome-
niul juridic care abordează multiaspectual, din diverse 
unghiuri de vedere, problema în cauză. 

În Republica Moldova acest interes este justificat 
graţie faptului că, relativ nu demult, a fost ratificat Sta-
tutul Consiliului Europei (prin Hotărârea Parlamentului 
nr.522-XIII la 12 iulie 1995, instrumentul de ratificare 
nr.62 din 12 iulie 1995 şi este în vigoare pentru Repu-
blica Moldova din 13 iulie 19951).

Statutul Consiliului Europei prevede o serie de 
condiţii pe care trebuie să le îndeplinească statele 
care doresc să devină membre ale CE. Astfel, po-
trivit art.3(1): ,,Fiecare membru al Consiliului Euro-
pei trebuie să accepte principiile statului de drept şi 
principiul, în virtutea căruia fiecare persoană aflată 
sub jurisdicţia sa trebuie să se bucure de drepturile 
şi libertăţile fundamentale ale omului”. Pe de altă 
parte, după cum se prevede în alin.(2) al aceluiaşi 
articol, ,,fiecare membru se angajea ză să colaboreze în 
mod sincer şi efectiv în realizarea scopului Consiliului 
con form definiţiei acestuia din Capitolul 1”. Scopurile 
esenţiale ale Consiliului Europei rezidă în:

a) protecţia drepturilor omului, democraţiei 
parlamentare şi supremaţiei legii;

b) dezvoltarea standardelor europene în dome-
niile social şi juridic;

c) promovarea conştientizării identităţii europe-
ne, bazate pe valori general-umane comune.

Prin ratificarea de către Parlament, la 12 sep-
tembrie 1997, a Convenţiei Europene a Drepturilor 

şi Libertăţilor Fundamnetale ale Omului, Republica 
Moldova garantează cetăţenilor săi dreptul de recurs 
la Curtea Europeană, în conformitate cu prevederile 
Convenţiei Europene. 

Potrivit Convenţiei Europene, jurisdicţia menită 
să asigure supremaţia drepturilor omului în Europa, 
implementarea obligaţiunilor asumate de către statele 
membre privind respectarea drepturilor omului şi li-
bertăţilor fundamentale, consfinţite în Convenţie, este 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În conformi-
tate cu Articolul 34 din Convenţie, ,,Curtea poate fi 
sesizată printr-o cerere de către orice persoană fizică, 
orice organizaţie neguvernamentală sau de orice grup 
de particulari care se pretinde victimă a unei încălcări 
de către una dintre înaltele Părţi Contractante a drep-
turilor recunoscute în Convenţie sau în protocoalele 
sale. Înaltele Părţi contractante se angajează să nu 
împiedice prin nici o măsură exerciţiul eficace al 
acestui drept”. 

În Convenţia Europeană se accentuează: ,,Scopul 
Consiliului Europei este de a realiza o uniune cât 
mai strânsă între membrii săi; unul dintre mijloacele 
pentru a atinge acest scop este apărarea şi dezvoltarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, care 
constituie temelia însăşi a justiţiei şi a păcii în lume şi 
a caror menţinere se bazează, în mod esenţial, pe de o 
parte, pe un regim politic cu adevărat democratic, iar, 
pe de altă parte, pe o concepţie comună şi un respect 
comun al drepturilor omului din care acestea decurg”. 
Concepţia comună şi respectul drepturilor omului pune 
problema compatibilităţii dreptului naţional cu dreptul 
Convenţiei Europene.

DEzVOLTăRI  DOCTRINARE  ŞI  jURISPRUDENŢIALE  
PRIVIND  COMPATIbILITATEA  DREPTULUI  INTERN  

CU DREPTUL  CONVENŢIEI EUROPENE  
A  DREPTURILOR  OMULUI  

(cazul dreptului la respectarea vieţii private şi de familie)
Elena ArAMă, 

doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)
vladlen CojoCARU, 

doctorand, lector universitar (ASEM)

dificarea statului de drept, al cărui element esen-
ţial este respectarea drepturilor şi libertăţilor 
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De menţionat că în literatura juridică autohtonă   
subiectul compatibilitatea dreptului naţional cu 
dreptul Convenţiei a fost foarte puţin cercetat, doar 
unele aspecte fiind în atenţia specialiştilor în drept 
internaţional (D.Sârcu, N.Osmochescu).

În doctrina statelor europene, membre mai vechi 
ale Consiliului Europei, problema vizată şi-a găsit 
reflectare, în special, în lucrările ştiinţifice ale auto-
rilor francezi. Analiza acestor lucrări şi valorificarea 
practicii statelor europene în domeniul asigurării com-
patibilităţii dreptului naţional cu dreptul Convenţiei 
Europene poate fi deosebit de utilă pentru doctrina şi 
practica naţională, dat fiind că evidenţiază atât ten-
dinţele de evoluţie ce au determinat progresul juridic, 
cât şi „capcanele” ce pot fi evitate din start, fără a mai 
trece printr-o lungă perioadă de adaptare, apelând la 
metoda „probe şi greşeli”.

Dicţionarele explicative dau termenului ,,compa-
tibilitate” sensul de ,,proprietate de a fi compatibil”, 
iar ,,compatibil” înseamnă ,,care poate coexista sau se 
poate acomoda cu altul”. Deci, din start se presupune 
existenţa a două entităţi ce pot coexista sau care se 
pot acomoda una la cealaltă.

Raportate la domeniul juridic, aceste două entităţi 
sunt reprezentate de dreptul naţional (intern) şi de 
dreptul Convenţiei Europene. Compatibilitatea poate 
fi realizată prin procesul de compatibilizare a dreptului 
intern cu cel al Convenţiei. În literatura de specialitate 
rusă acest proces este numit cu diferiţi termeni – „trans-
formare, receptare, implementare, realizare”.

Toţi aceşti termeni se consideră a fi sinonimi.2 
Consiliul Constituţional francez a interpretat 

noţiunea de conformitate, asimilând-o celei de non-
contradicţie, astfel încât non-contradicţia este mai 
restrictivă decât compatibilitatea. Compatibilitatea, 
însă, este o noţiune mai largă, ea nu interzice decât 
ceea ce este formal exclus, iar non-contradicţia inter-
zice tot ce nu este expres permis şi implică un control 
mai riguros.3

Contradicţia înseamnă a afirma şi a nega ceva în 
acelaşi timp. În schimb, compatibilitatea depinde de 
natura lucrurilor sau de o decizie umană şi, pentru a 
se susţine argumentarea, trebuie să se arate că este 
vorba nu de contradicţie, ci de incompatibilitate. In-
compatibilităţile pot fi eliminate, dacă o nouă decizie 
va urma.4

Din punct de vedere logic, contradicţia poate fi 
eliminată doar dacă un element din cele două gene-
ratoare de contradicţie este abandonat, pe când, în 
caz de incompatibilitate, soluţia poate fi găsită dacă 
unul sau ambele elemente sunt modificate. Şi sensul 
matematic al compatibilităţii confirmă această opinie, 

căci înseamnă ,,sistem de ecuaţii ce admite soluţii”. 
Având în vedere consideraţiunile sus-menţionate, 
este mai bine să se vorbească despre compatibilitate 
şi nu despre conformitate, căci protecţia acordată de 
Convenţia Europeană este una minimă. Statul care 
a ratificat Convenţia are dreptul să ofere o protecţie 
sporită, aplicându-se norma internă, dacă protecţia 
este mai bună, dar în nici un caz protecţia statului nu 
trebuie să fie inferioară celei a Convenţiei. În plus, 
sistemul Convenţiei Europene admite marja de apre-
ciere a statelor. 

Referindu-ne la coexistenţa a două ordini juridice – 
cea naţională şi cea a Convenţiei Europene – putem 
menţiona, în ordine de discuţie, că, relativ recent, s-a 
insistat asupra reevaluării poziţiei rigide a doctrine-
lor din domeniul dreptului internaţional privitor la 
posibilitatea de a construi relaţia între două ordini 
juridice doar de pe poziţiile teoriei moniste sau du-
aliste. Autorul francez P.Brunet, făcând trimitre la 
teoria pluralismului juridic iniţiată de MacCormick, 
consideră că trebuie depăşită abordarea numai de pe 
poziţiile monismului sau ale dualismului, căci există 
şi o a treia cale, inspirată de realităţile europene, şi 
anume – armonizarea ordinilor juridice, ce nu duce 
la fuziune (aşa cum prevede teoria monistă), dar nici 
nu sunt total independente; fiind separate, acestea au 
multiple interconexiuni. Pluralismul descrie situaţia 
ideală când inconciliabilul este conciliat, ordinile 
juridice în cauză supravieţuiesc paşnic, armonios şi 
stabilesc raporturi de cooperare între ele.5 Acest autor 
înţelege ordinea juridică ca ansamblu de norme. Dar, 
întrebarea care se pune este următoarea: prin norme 
înţelegem numai textele lor sau şi semnificaţiile 
acestora? Dacă şi semnificaţiile, atunci, alături de 
legiutor, o responsabilitate colosală au şi judecătorii, 
care interpretează şi aplică acele norme. 

În asigurarea compatibilităţii dreptului naţional 
cu dreptul Convenţiei Europene un rol important 
aparţine judecătorilor. Instanţa judecătorească este 
organul ce reprezintă puterea judecătorească, acea 
putere care este cea mai eficientă în ceea ce priveşte 
apărarea drepturilor persoanelor. În acest domeniu 
judecătorii soluţionează conflictele între participanţii 
la raporturile juridice, restabilesc drepturile încălcate, 
decid repararea prejudiciului cauzat de încălcarea 
dreptului, decid sancţiuni împotriva celor care au 
încălcat drepturile altora, indiferent din partea cui 
provin încălcările.

În continuare exemplificăm probleme şi soluţii de 
compatibilitate pe baza unuia dintre drepturile garan-
tate de Convenţia Europeană – dreptul la respectarea 
vieţii private şi de familie (Articolul 8).
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Sfera valorilor apărate prin Articolul 8 din Con-
venţie este cuprinzătoare. Ea face referire la mai 
multe aspecte care ţin de viaţa individului, raportate 
la persoana lui, la viaţa privată, la familia din care 
face parte – viaţa familială, la locul în care trăieşte – 
domiciliul său şi la legăturile pe care le poate stabili 
în diverse moduri de comunicare cu ceilalţi membri 
ai societăţii – corespondenţa sa.

Textul art.28 din Constituţia Republicii Moldova 
reglementează în mod similar principiile prevăzute 
de Articolul 8 din Convenţia Europeană, dispunând 
că statul respectă şi ocroteşte viaţa intimă, familială 
şi privată. Dar, toţi aceşti termeni au o multitudine 
de aspecte care trebuie luate în consideraţie la apli-
care şi interpretare. De asemenea, noţiunea ,,viaţă 
privată” este într-o evoluţie continuă, ea conţine 
aspecte tradiţionale, precum: dreptul la imagine, sta-
rea civilă a persoanei, identitatea, sănătatea, religia, 
integritatea ei fizică şi morală, viaţa sentimentală 
etc., dar şi aspecte moderne, legate de percepţii noi 
în viaţa socială: privitoare la avort, homosexualitate, 
transsexualitate, precum şi anumite dezvoltări ale 
mijloacelor de comunicare: interceptări telefonice sau 
ale corespondenţei electronice, utilizarea bazelor de 
date personale informatizate.6

Articolul 8 din Convenţie, ce consacră dreptul la 
respectarea vieţii private, de familie, a domiciliului şi 
corespondenţei, este structurat în două părţi, fiecare 
având câte un paragraf. Prima parte enumeră exhaus-
tiv drepturile garantate de stat fiecărei persoane, iar 
cea de-a doua parte limitează puterea acestor drepturi, 
permiţând ingerinţa autorităţilor publice în exercitarea 
acestora, în anumite circumstanţe.

Viaţa privată, a cărei respectare este aici consa-
crată, a fost definită de către Comisia Europeană în 
raportul asupra cauzei Van Oosterwijk contra Belgiei, 
hotărârea din 6 noiembrie 1980: „Dreptul la respec-
tarea vieţii private este dreptul la intimitate, dreptul 
de a trăi aşa cum doreşti, protejat de publicitate, la 
adăpost de privirile indiscrete... Acesta cuprinde de 
asemenea, într-o anumită măsură, dreptul de a stabili 
şi a întreţine relaţii cu alte fiinţe umane, în special 
în domeniul afectiv, pentru dezvoltarea şi realizarea 
propriei personalităţi”.7 În acelaşi context, într-un alt 
raport asupra cauzei Bruggeman şi Scheuten contra 
Germaniei (1977), Comisia Europeană a reliefat para-
metrii exerciţiului dreptului la viaţă privată: „Pretenţia 
de a i se respecta viaţa privată este în mod automat 
redusă în măsura în care individul însuşi pune viaţa sa 
privată în context cu cea publică, sau o situează într-un 
strâns raport cu alte interese proteguite”.8

Viaţa de familie, a cărei respectare de asemenea 
este consacrată de Articolul 8(1) din Convenţie, 
beneficiază de o abordare amplă în ceea ce priveşte 
interpretarea sa, deoarece se caracterizează printr-o 
diversitate de forme, precum şi prin implicaţiile di-
vorţului şi progresele medicale în lumea modernă.9 
Dispoziţia de la Articolul 8 plasează familia în centrul 
sferei private, unde se presupune că ea se exercită li-
ber, sub tutela statului. Astfel, în rezolvarea aspectelor 
complexe pe care le implică viaţa de familie, Comisia 
şi Curtea Europeană au interpretat expresia „viaţa de 
familie” ca înglobând „cel puţin raporturile dintre 
rudele apropiate, care pot avea un rol considerabil, 
spre exemplu, cele dintre bunici şi nepoţi”.

În esenţă, o încălcare a Articolul 8 din Convenţie 
poate rezulta:

– dintr-o abţinere a statului, care constituie o 
ignorare a dreptului garantat (se are în vedere cazul 
în care trebuia să acţioneze);

– dintr-o abţinere a statului care permite terţilor să 
intervină în drepturile garantate;

– dintr-o ingerinţă a statului, care nu este justificată 
de exigenţele pct.2 al Articolului 8.

Deci, obligaţiunile statului, în temeiul Articolul 8 
,,Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie” din 
Convenţia Europeană, sunt atât de natură negativă, 
cât şi pozitivă. Astfel, statul are obligaţia negativă de 
a nu face ceva ce ar stânjeni exerciţiul dreptului de 
către titularii cărora acesta le este recunoscut – per-
soanele fizice sau entităţile sociale care îl pot invoca, 
şi oferă protecţie individului împotriva oricărei inge-
rinţe arbitrare a puterii publice sau a altor particulari 
în exercitarea prerogativelor ce asigură conţinutul 
acestui drept. 

Ingerinţa statului poate fi justificată numai dacă ea 
este prevăzută de lege, este necesară într-o societate 
democratică pentru realizarea scopurilor enumerate în 
pct.2: securitatea naţională, siguranţa publică, bunăs-
tarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea 
faptelor penale, protejarea sănătăţii şi a moralei, 
protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. Curtea de 
la Strasbourg a decis în mod constant că primul test 
de verificare a legitimităţii ingerinţei statului este 
verificarea faptului dacă măsura ce a dus la încălcarea 
dreptului garantat de Articolul 8 este prevăzută de lege 
şi, în cazul în care nu este prevăzută de lege, nu mai 
este necesar să se examineze dacă sunt întrunite sau 
nu celelalte exigenţe de la pct.2 al Articolului 8.

Doctrina şi jurisprudenţa Curţii au relevat că 
ingerinţa este necesară doar în cazul existenţei unei 
nevoi sociale imperioase, iar autorităţilor naţionale 
le revine sarcina de a califica nevoia socială ca fiind 
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sau nu imperioasă, astfel statele având o marjă de 
apreciere. Marja de apreciere nu este identică pentru 
toate scopurile enunţate, ea poate fi mai mare sau mai 
mică. Marja de apreciere se sprijină pe bunul simţ şi 
pe grija de a oferi o protecţie mai bună drepturilor 
fundamentale, luând în considerare şi particularităţile 
naţionale (morale, culturale) ale statelor. 

Din analiza jurisprudenţei Curţii Europene trans-
pare dificultatea aplicării şi interpretării dreptului 
la respectarea vieţii private şi de familie, în special 
atunci când el vine în conflict cu alt drept, de aseme-
nea protejat la nivel convenţional, ceea ce poate avea 
drept rezultat faptul că în aceste cazuri pot interveni 
interpretări diferite date de judecătorii naţionali şi cei 
de la Strasbourg.

Pe această direcţie de analiză a fost propusă de      
G. Lubbe-Wolff, profesor la Universitatea Bielefeld 
din Germania10, soluţia ,,coridor”, în legătură cu cauza 
Gorgulu, care a repus în discuţie poziţia Convenţiei 
Europene faţă de dreptul naţional. 

Curtea Constituţională germană a indicat tribu-
nalelor să aplice nu numai legea, dar şi Constituţia 
în respectul Convenţiei Europene. Atât timp cât, 
conform metodologiei juridice, o marjă de apreciere 
este deschisă pentru aplicare şi apreciere, tribunalele 
germane trebuie să privilegieze interpretarea confor-
mă Constituţiei. 

Curtea Constituţională germană a arătat că Con-
venţia Europeană are valoare de lege federală. Deci, 
teoretic, pot exista conflicte între Convenţie şi dreptul 
naţional. Aceasta se poate întâmpla când extinderea 
dreptului unei părţi înseamnă restricţia dreptului 
celeilalte. 

Însăşi Curtea Europeană a arătat în repetate rânduri 
că nu urmăreşte scopul de a uniformiza sistemele ju-
ridice naţionale, că ea tinde să minimizeze conflictele 
cu cele naţionale, subliniind permanent caracterul 
subsidiar al Convenţiei şi al Curţii Europene, care 
garantează doar standarde minime, statul însă poate 
impune unele standarde mai inalte. Dar dacă Curtea 
nu doreşte să impună uniformizarea, atunci unica 
manieră de a lăsa spaţiu pentru soluţii naţionale este 
de a interpreta relaţia dintre două drepturi în conflict 
ca non-contradictorii; deci, de a renunţa la soluţia 
,,linie de separare”, când un drept se extinde până 
acolo până unde începe celălalt, înlocuind-o cu ,,so-
luţia-coridor”. Soluţia-coridor dă un spaţiu minim 
fiecărui din drepturile conflictuale, fiind stabilit un 
spaţiu neutru între părţi – coridorul, părţile fiind libere 
să stabilească linia de separare între ele aşa cum s-au 
înţeles. Pentru a exemplifica, se face trimitere la cazul 
Principesa von Hannover contra unui editor care 

a publicat pozele principesei cu copiii săi. Curtea 
Constituţională germană nu a constatat încălcarea 
dreptului principesei la viaţă privată, de familie, con-
siderând că libertatea presei trebuie să fie prioritară, 
căci editorul a dat satisfacţie unui interes general la 
informarea privind viaţa unor reprezentanţi ai foste-
lor familii de nobili germani, pe când Curtea de la 
Strasbourg a dat câştig de cauză principesei, aplicând 
Articolul 8 al Convenţiei în protecţia dreptului la viaţă 
privată. Deci, interpretarea Curţii Constituţionale, 
dar şi a Curţii Europene, a fost una liniară, bazată pe 
soluţia-linie de separare, căci dacă un drept se extinde 
(libertatea presei), atunci îl restrânge pe altul (la viaţă 
privată) – decizia germană; sau invers: dacă dreptul 
la viaţă privată se extinde, atunci îl restrânge pe cel al 
libertăţii presei şi al dreptului la informare – soluţia 
Curţii Europene. Deci, ambele Curţi au aplicat ace-
eaşi metodologie, numai că una a făcut să prevaleze 
interesul considerat general, iar cealaltă – dreptul la 
viaţa privată, de familie.

În scopul evitării unei uniformizări globale super-
flue a ordinilor juridice naţionale, G.Luebbe-Wolff 
a propus ca soluţia-coridor să poată fi adoptată de 
CEDO, care se va adresa acesteia în cazul când ambele 
părţi sunt subiecte de drept privat şi există mai multe 
soluţii acceptabile. De exemplu, în cazul principesei, 
soluţia-coridor ar fi ca editorul să poată publica pozele 
principesei cu copiii săi dacă se află în locuri publi-
ce – la cinema, cafenea, dar nu şi în cele private – în 
grădină, piscină sau în alte locuri private.11

Dacă la nivel naţional se trage linie de separare în 
loc să se deschidă coridoare, aceasta se face nu pentru 
că există o singură soluţie acceptabilă, ci pentru că 
natura conflictului cere ca o linie de separare să fie 
trasată. Doctrina ,,marjei de apreciere” poate fi o bază 
pentru soluţia-coridor. 

Teoria marjei de apreciere se bazează pe caracterul 
subsidiar al Convenţiei şi pe posibilitatea mai mare 
a judecătorului naţional de a cunoaşte mai profund 
realităţile din ţara respectivă. Curtea Europeană ur-
măreşte controlul protecţiei drepturilor, cel puţin la 
nivel minim garantat de Convenţie, dar, totodată, nu 
urmăreşte distrugerea identităţii culturale naţionale, 
căci diversitatea culturală a Europei a fost şi rămâne 
o valoare pentru europeni. În acelaşi timp, este ne-
cesar să se aibă în vedere ca puterea de apreciere să 
nu fie excesivă, adică necesitatea ingerinţei statului 
se situează între caracterul său indispensabil, care 
nu este impus, şi caracterul acceptabi, care nu este 
suficient. 

Dezvoltarea acestor aspecte doctrinare poate dimi-
nua, ceea ce s-a relevat ca efect nedorit al activităţii 
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Curţii Europene, care, fiind atentă la sarcina sa de 
a crea un standard comun european în materie de 
protecţie a drepturilor omului, este mai puţin atentă 
la practica internă a statelor europene şi, în ideea de 
a menţine coerenţa sistemului jurisprudenţial, acordă 
insuficientă importanţă tradiţiilor şi mentalităţilor 
juridice şi sociale diferite, fapt care nu reprezintă, 
întotdeauna, un avantaj. Cu atât mai mult cu cât di-
versitatea culturală a Europei înseamnă bogăţia patri-
moniului ei cultural şi un motiv justificat de mândrie 
permanentă a europenilor.
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SUMMARY
By means of this article we tried to develop the theoretical basis of contract qualification, regarded 

as the authentic math of dynamic civil relations. Thus, our scientific approach is built on the idea that 
the complexity of human interactions inevitably is reveled in the content of a certain contract entity. This 
juridical construction usually retains some specific elements that justify a more difficult perception of 
the will of the parties. In this situation the main priority of the legal adviser or even the judge needs to 
regard the particular direction of the contract will to the realization of a proper cause, which is the key 
to understanding the specific interest of any subject of contract relations.

D
natură şi provenienţă. Pentru a aplica dreptul faptei, este 
necesar ca fapta să fie calificată, adică să se determine 
categoria juridică la care se raportează fapta. În juris-
prudenţa civilistică1, termenul calificare este definit ca 
operaţiune intelectuală prin care se raportează un caz 
concret, act juridic, fapt juridic de un concept juridic 
abstract recunoscut de o autoritate normativă pentru 
a-i oferi un anumit regim juridic.

Limitele juridice ale calificării contractului în 
calitate de entitate juridică sunt stabilite de noţiunea 
uniformă, aplicabilă tuturor contractelor civile, legal 
încheiate între părţi, dată contractului prin prisma 
art.666 C.civ. RM, şi anume: acord de voinţă reali-
zat între două sau mai multe persoane prin care se 
stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice. 
Însă, nu oricare acord de voinţă realizat între două sau 
mai multe persoane poate fi recunoscut în calitate de 
contract în sensul juridico-civil al noţiunii respective. 
Legea civilă prevede că un criteriu calificativ al actului 
juridic civil, ce permite transformarea lui în contract, 
este anume direcţionarea2 voinţei părţilor contractante 
spre stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi 
obligaţiilor civile.

Calificarea juridică a contractelor în calitate de 
instituţie a dreptului civil urmează a fi analizată ţinân-
du-se cont de faptul că contractele reprezintă în sine 
şi fapte juridice, care constituie obiectul calificării 
juridice. Contractul civil se încheie între părţi pentru 
ca în viitor acestea să săvârșească acţiuni producătoare 
de efecte juridice în corespundere cu condiţiile con-
tractului. La rândul lor, condiţiile contractuale nu doar 
reglementează comportamentul părţilor obligate, dar  
reprezintă și un temei pentru aprecierea (calificarea) 
acestuia. Fiecare parte contractantă îşi coordonează 
acţiunile sale viitoare în cadrul segmentului contractual 

în corespundere cu prevederile stabilite şi, respectiv, 
apreciază acţiunile cocontractantului în funcţie de 
faptul corespunderii lor aceloraşi prevederi. Procedura 
de apreciere juridică a contractului rezidă în corapor-
tarea comportamentului real al părţilor contractante cu 
cel cerut şi posibil, fixat în contract.3 Acest procedeu 
de comparare permite stabilirea corespunderii sau 
necorespunderii criteriilor de comportament real al 
părţilor cu prevederile contractuale, care ar reprezenta 
un comportament ideal (model) al acestora.

 Instituţia calificării în calitate de procedeu de 
cunoaştere şi aplicare a normelor contractuale tre-
buie studiată în raport cu noţiunile instituţionalizate 
de interpretare şi clasificare a contractelor civile 
pentru a evidenţia condiţionările şi interdependenţele 
reciporoce în sistemul general de aplicare a normelor 
civle. Discutabilă în literatura de specialitate rămâne, 
totuşi, ordinea efectuării acestor procedee, şi anume: 
interpretarea şi apoi calificarea sau calificarea urmată de 
interpretare? Un răspuns fix la această întrebare găsim 
în literatura juridică franceză: ,,uneori, pentru a califica, 
trebuie interpretat contractul, căutâtnd ceea ce au dorit 
păprţile ... judecătorul nu poate interpreta un contract 
clar, riscând să fie sancţionat de Curtea de Casaţie 
pentru denaturare: numai un contract obscur poate fi 
interpretat. Judecătorii fondului au, în această privinţă, 
o putere suverană”.4 Interpretarea contractului, ca şi ca-
lificarea, trebuie să traducă voinţa reală a părţilor, deci 
ambele procedee, într-un final, pe cercetarea factorilor 
de ordin psihologic, adică pe intenţia comună a părţilor 
de a produce anumite efecte juridice. În acest context de 
analiză, calificarea merge mai departe, stabilind puntea 
de unire a acestora cu norma aplicabilă. 

 Clasificarea contractelor este menită să analizeze 
mecanismul reglementării juridice, care, la rândul 
său, răspunde la întrebarea: ce fel de mijloace juridice 
sunt utilizate pentru a soluţiona reflectarea adecvată 

INSTITUŢIA  CALIFICăRII  CONTRACTELOR  CIVILE
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reptul constituie un ansamblu limitat de reguli, pe 
când viaţa suscită o varietate de fapte de diferită 
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în normele legii ale unor sau altor particularităţi ale 
relaţiilor sociale? Analiza sistemei contractelor în 
acest aspect permite cunoaşterea limbajului juridic, 
prin intermediul căruia se descrie esenţa relaţiilor 
economice.5 

În legătură cu acest demers ştiinţific, una dintre cele 
mai importante sarcini ale aplicabilităţii normelor de 
drept constă în stabilirea faptului, care raporturi sociale, 
din punctul de vedere al legiuitorului, urmează să fie 
reglementate de anumite norme de drept, precum şi în 
elaborarea, în acest sens, a unor criterii de evidenţiere 
a acerstora, care să corespundă cu criteriile de calificare 
normativă ale legiuitorului.

Sistemul de drept civil reglementează relaţiile 
sociale prin intermediul unui mecanism anumit, ce 
include conţinutul contractului (drepturile şi obligaţiile 
părţilor), componenţa subiecţilor, obiectul obligaţiei, 
forma, condiţiile şi ordinea încheierii, executării şi 
rezilierii contractului, răspunderea părţilor. Dacă una 
dintre particularităţile relaţiei sociale îşi găseşte oglin-
dire în norma de drept sau în alt mod interacţionează 
cu elementele mecanismului juridic, atunci această 
particularitate a relaţiei sociale are valoare pentru drept 
şi ea urmează să fie recunoscută în calitate de criteriu de 
sistemă.6 Astfel, criteriul de sistemă se prezintă a fi o 
categorie civilistică, elaborată de către legiuitor, pentru 
condiţionarea formării unui regim juridic deosebit, pus 
la baza construcţiei legale a unui sau altui institut de 
drept, după caz, contractual.

Din punctul de vedere al analizei metodologice a 
instituţiei de calificare, savanţii civilişti propun cali-
ficarea unui contract făcând ,,...apel şi la o distincţie 
tradiţională, tripartită”.7 Camelia Toader se referă la 
noţiuni fundamentale, ca: esenţa, natura juridică şi 
cauza contractului civil. Desigur, această abordare 
ştiinţifică a metodologiei analizei instituţiei calificării 
este una corectă, deoarece cuprinde multiaspectual 
entitatea de contract civil, dar problema calificării ju-
diciare rămâne dificilă, deoarece legea civilă conţinea 
doar noţiunea legală de cauză a actului juridic civil, 
esenţa şi natura juridică rămânând în afara acoperirii 
legale, fapt ce ar permite judecătorului să denatureze 
aceste categorii fundamentale şi, respectiv, să evite o 
corectă calificare a contractului civil. Esenţa şi natura 
juridică a unui contract civil reprezintă categorii ce nu 
pot fi supuse interpretării din partea judecătorului, ele 
nu pot fi modelate arbitrar de către părţi şi își găsesc 
originea în interiorul mecanismului de reglementare a 
relaţiilor economice.

În aspect normativ şi doctrinar, calificarea şi-a găsit 
amprenta în ştiinţele şi legislaţia penale, mai exact – în 
art.113 din Codul penal al Republicii Moldova, care 

stabileşte că „se consideră calificare a infracţiunii 
determinarea şi constatarea juridică a corespunderii 
exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârşite şi 
semnele componenţei infracţiunii, prevăzute de nor-
ma penală”. La fel, în materia penală persistă acelaşi 
mecanism de încadrare a acţiunilor culpabile ale unor 
persoane prin determinarea normei concrete stabilite 
de legea penală. Civiliştii, ca şi penaliştii, trebuie să fie 
în mod normal cazuişti, ceea ce înseamnă cercetarea 
circumstanţelor de fapt din fiecare contract, precum şi 
determinarea elementelor juridice caracteristice unui 
tip de contract. Un contract special nu este un contract 
individual, deoarece două vânzări de mărfuri nu pot fi 
identice: cel puţin părţile contractante trebuie să de-
termine obiectul contractului şi preţul. În mod normal, 
legea nu poate fixa conţinutul fiecărui contract în parte, 
acest lucru trebuie să rezulte din voinţa individuală a 
părţilor.

În materia dreptului privat, calificarea este prevă-
zută de normele Codului civil al Republicii Moldova, 
Cartea a V-a, art.1577, denumit ,,Calificarea concep-
telor juridice”, însă în materia dreptului internaţional 
privat calificarea se face pentru a stabili norma con-
flictuală aplicabilă situaţiei de fapt la care se referă 
părţile, persistând reguli speciale de calificare, ca: lex 
fori, lex causae, lex rei sitae, lex locus delicti ş.a. Din 
persperctiva dreptului privat internaţional, calificarea 
reprezintă o operaţiune de subsumare a situaţiilor de 
fapt noţiunilor utilizate de norma conflictuală sau o 
problemă de interpretare, alegere sau aplicare a normei 
conflictuale.8

Din punctul de vedere al procedurii civile, califica-
rea este o problemă de drept, care poate forma, în sensul 
art.365 alin.(1) lit.d) în coroborare cu art.386 alin.(1) 
lit.a), b), c) C.proc.civ. RM, temei de apel, pentru calea 
de atac prevăzută de lege cu apel, sau recurs, prevăzut 
de Secţiunea 1 a Capitolului XXXVIII C.proc.civ. RM, 
în temeiul art.400 alin.(1) lit.a), b), c) C.proc.civ. RM. 
Aceste prevederi procesuale permit părţilor litigante să 
invoce în calitate de temei legal de apel sau, respectiv, 
recurs, calificarea incorectă a raportului contractual 
efectuată de către judecător în soluţionarea fondului 
cauzei civile, fie prin faptul că n-au fost elucidate pe 
deplin circumstanţele de fapt, importante pentru solu-
ţionarea pricinii, sau au fost aplicate eronat normele 
dreptului material – prin aplicarea unei legi care nu 
trebuia să fie aplicată sau prin neaplicarea legii care 
trebuia să fie aplicată.

La fel, în cadrul raporturilor civile cu element de 
extraneitate există calificarea primară a noţiunilor 
utilizate de conţinutul şi legătura normei conflictuale 
şi calificarea secundară, care este recunoscută ca o 
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problemă de drept intern, iar relevanţa ei poate con-
diţiona soluţionarea conflictelor de calificari.

 Interes pentru studiul nostru prezintă calificarea 
secundară, care este ulterioară momentului determinării 
dreptului aplicabil şi se face întotdeauna după regula 
lex causae.

Abordarea calificării în materia teoriei generale a 
dreptului este condiţionată de interpretarea contractului 
şi se precizează că calificarea juridică, fiind legată orga-
nic de interpretare, serveşte o a doua treaptă de cunoaş-
tere a raportului respectiv. Operaţia calificării reprezintă 
o analiză a posteriori a conţinutului contractului său, 
atunci când sunt deja cu certitudine stabilite intenţia 
reală, producătoare de efecte juridice, a părţilor. 

La rândul său, calificarea poate fi de mai multe cate-
gorii, în funcţie de etapa la care se produce aprecierea 
intelectuală a contractelor civile.

Deosebim şi acţiuni de recalificare ulterioară a 
contractelor în cazul în care părţile au convenit după 
încheierea contractului, deja la etapa executării aces-
tuia, la unele modificări ale conţinutului contractului, 
care ar influenţa calificarea iniţială.

Novaţia reprezintă cea mai frecventă metodă de 
recalificare convenţională, prin care părţile unui raport 
juridic obligaţional sting prin comun acord o obligaţie 
civilă existentă, înlocuind-o în cadrul aceluiaşi raport 
juridic cu o nouă obligaţie civilă de o altă natură juridică 
(art.665 C.civ. RM).

În acest context de idei, am putea menţiona că dacă 
obligaţia contractuală alternativă influenţează derermi-
nativ asupra fondului (esenţei juridice) a contractului, 
atunci ea poate fi văzută ca o metodă de recalificare a 
contractului (art.550 C.civ. RM).

Un procedeu de tehnică contractuală reprezintă 
decalificarea contractelor, care se efectuează în ca-
zul calificării actului juridic simulat (alin.(2) art.221 
C.civ. RM) sau a contractelor juridice simulate, unde 
instanţa de judecată aplică normele juridice referitoare 
la actele juridice pe care părţile le-au avut în vedere la 
momentul încheierii contractului respectiv.

De obicei, calificarea contractelor civile parcurge 
trei etape successive.

Prima etapă reprezintă cercetarea acordului de vo-
inţă al părţilor şi valoarea sa juridică petru a stabili dacă 
acest acord juridic este generator de efecte juridice.

A doua etapă constă în stabilirea categoriei genera-
le căreia îi poate fi ataşat contractul dat prin elementele 
sale principale. La această etapă părţile, sau, eventual, 
instanţa de judecată, pot opera cu noţiunea cunoscută 
de calificare a contractelor civile, care reprezintă un 
procedeu ajutător calificării, pentru a determina for-
mula juridică generală a regimului juridic, şi anume: 

a contractelor sinalagmatice sau unilaterale, cu titlu 
gratuit sau oneros, comutativ sau aleatoriu, liberal sau 
dezinteresat ş.a.

La această etapă se apreciază numai elementele 
calificative de bază care determină esenţa şi natura 
juridică a raporturilor contractuale.

De obicei, elementele calificative ale unui raport 
juridic contractual îşi găsesc reflectarea în noţiunea 
legală a contractului sau în aprecierea obiectului şi 
conţinutului contractului dat de către părţi. Importanţa 
practică a etapei respective de calificare se reduce la 
identificarea direcţionării obligaţiilor contractuale 
în calitate de criteriu de sistemă de bază a calificării 
oricărui contract civil. Alţi factori de sistemă, ce pot 
participa la calificarea efectivă a contractului civil, 
cum ar fi obiectul, componenţa subiecţilor, neechi-
valenţa economică a părţilor, pot fi utilizaţi numai 
după stabilirea apartenenţei obligaţiei contractuale 
civile la o anumită grupă de obligaţii civile pe baza 
criteriului direcţionării. În principiu, este incorectă 
calificarea contractului în baza altor criterii de sis-
temă, nestabilind direcţionarea contractului.9 Ne 
raliem opiniei, potrivit căreia nerespectarea ordinii de 
calificare ar duce la faptul că particularităţile de bază 
ale raportului juridic stabilit şi, respectiv, elementele 
mecanismului juridic ce le reflectă, vor fi strâmtorate 
de cele secundare, iar ultimele vor fi în calitate de 
barieră artificială în aplicarea principiilor şi norme-
lor condiţionate de direcţionarea generală, ceea ce, 
în ultimă instanţă, va reduce eficienţa mecanismilui 
juridic de reglementare la nivel normativ, precum şi 
la nivelul jurisprudenţei. 

Etapa a treia a calificării presupune stabilirea spe-
ciei juridice a contractului prin reliefarea unor norme 
speciale de fond sau procedurale, care sunt sau nu 
sunt de ordine publică, după caz: vânzare-cumpărare 
de drept civil sau comercială, vânzare-cumpărare sau 
antrepriză, ori vânzare-cumpărare obişnuită sau pentru 
achiziţii publice.

Calificarea corectă a unui contract înseamnă apli-
carea faţă de el a acelor norme de drept care sunt special 
create de legiuitor pentru aceste categorii de contracte, 
în baza criteriilor de sistemă identificate din conţinutul 
acestuia. Atribuirea contractului, în urma unei aprecieri 
juridice, la un anumit grup de contracte cunoscute nu 
reprezintă un final realizat, fără soluţionarea problemei 
despre valabilitatea sau nulitatea actului juridic civil 
(contract civil). 

Analiza logică a procesului de calificare a contrac-
telor civile ne permite să conchidem că cea de-a patra 
etapă a acestui proces reprezintă stabilirea valabilităţii 
juridice a contractului. 
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După subiectul efectuării calificării, deosebim cali-
ficarea normativă şi calificarea judiciară. În mod ideal, 
calificarea judiciară trebuie să corespundă cu calificarea 
normativă pentru a se ajunge la efectul unui mecanism 
de reglementare juridică uniformă, bazat pe principiile 
egalităţii şi libertăţii contractuale. 

Pentru a stabili elementele contractului cu valoare 
de criterii de calificare, pot fi stabilite calitatea părţilor, 
noţiunea obligaţiilor născute din contract, iar, după caz, 
forma contractului.

Natura obligaţiilor născute e un criteriu de fond ne-
cesar şi permanent şi se bazează pe analiza obligaţiilor 
principale şi accesorii.

Numai obligaţiile principale ale părţilor contractan-
te, care reies din imperativul legii civile sau din natura 
contractului valabil încheiat, pot constitui criteriul de 
calificare judiciară sau convenţională de bază, deoarece 
alte criterii accesorii de calificare, cum ar fi obiectul 
contractului, componenţa subiecţilor, inegalitatea 
economică a părţilor contractante sau altele, nu pot 
influenţa de sine stătător procesul de calificare a con-
tractelor civile.

Legiuitorul are prioritatea şi puterea de a stabili prin 
intermediul normelor juridice obligațiile principale ale 
fiecărei categorii de obligaţii contractuale (contract) 
în parte.

În privinţa contractelor numite, de exemplu: obliga-
ţia principală a vânzătorului în contractul de vânzare-
cumpărare constă în predarea bunului şi în răspunderea 
pentru evicţiune şi viciile bunului, iar obligaţia princi-
pală a cumpărătorului constă în plata preţului în ziua 
şi locul stabilit în contract.

În cazul contractelor nenumite, stabilirea obligației 
principale ce determină calificarea contractelor ţine de 
competenţa judecătorului.

Instanţa de judecată trebuie să determine, conform 
principiilor anterior stabilite, bazându-se pe voinţa păr-
ţilor şi cauza contractului actuală, care sunt obligaţiile 
contractuale principale şi accesorii. Pentru a le stabili, 
judecătorul trebuie să cerceteze toate împrejurările 
obiective existente la momentul încheierii contractului, 
precum şi voinţa părţilor după încheierea lui, în faza 
executării. Judecătorul trebuie să analizeze elementele 
sau condiţiile esenţiale, neesenţiale şi accesorii în an-
samblu, în coeziunea lor, pentru a stabili cu precizie 
esenţa raportului contractual.

La acest capitol şi structura contractului reprezintă 
un anumit reper în funcţie de care se poate determina 
dacă contractul este numit sau nenumit.

 O problemă de drept ce s-a iscat în jurisprudenţă 
constă în calificarea contractelor cu denumire origi-
nală. În special, jurisprudenţa trebuie să deosebească 

noutatea construcţiei şi conţinutului contractului, 
caracteristică contractelor nenumite, precum şi ori-
ginalitatea sumară a denumirii acestora.10 Problema 
calificării juridice constă în faptul că, în realitate, 
aceste contracte, cu denumiri originale de investiţio-
nale, de marketing, consalting, distribuţionale, sunt 
mai degrabă contracte complexe, decât nenumite. Se 
întâmplă cazuri când părţile reproduc mecanic, fără o 
analiză juridică elementară, categoriile economice de 
investiţie, business-proiect, stabilind condiţii contrac-
tuale în baza categoriilor juridico-civile. Într-un final, 
acţiunile de executare a acestor contracte se reduc la 
nimic alceva decât la contractele civile, tradiţionale, 
cunoscute, iar mecanismul juridic al contractului 
complex permite calificarea acestora fără a periclita 
interesele economico-juridice ale părţilor.

 Pentru ilustrarea unui caz de calificare incorectă 
a raportului contractual, este necesar să analizăm, din 
punct de vedere ştiinţifico-aplicativ, fabula unui liti-
giu11, iscat în cazul procurării biletelor de avion pe ruta 
tur- retur or. Chişinău - or. Puerto Vaiarta (Mexic).

La data de 29.08.2010, când a venit timpul să facă 
returul spre Chişinău, reclamanţii au fost informaţi că, 
începând cu data de 28.08.2010, Compania aeriană 
„Mexicana” şi-a sistat activitatea şi a încetat orice 
zboruri în orice direcţie, prezentând reclamanţilor în 
scris informaţia respectivă redactată în limba engle-
ză. Compania aeriana „Mexicana” a informat că în 
momentul în care compania şi-a întrerupt activitatea, 
toate companiile cu care a avut relaţii contractuale 
de vânzare a biletelor au fost anunţate prin reţeaua 
electronică automatizată globală despre ziua în care 
compania îşi va înceta temporar activitatea. Respectiv, 
agenţiile de vânzare a biletelor, cu care s-a contractat 
pentru a presta serviciile de transport, urmau să anunţe 
reclamanţii în mod obligatoriu şi să întreprindă careva 
măsuri în acest sens.

 Instanţa care a soluţionat fondul cauzei a calificat 
raportul juridic de procurare a biletelor în calitate 
de prestări sercicii oneroase, cu referinţă la art.970 
C.civ. RM, astfel limitând atribuţiile Agenţiei de vânza-
re a biletelor doar la perfectarea, vânzarea, rezervarea, 
primirea, înlocuirea biletelor avia. Şi, din moment ce 
a realizat aceste atribuţii (obligaţii), Agenţia de vân-
zare a biletelor se consideră că şi-a onorat obligaţiile 
contractuale faţă de clienţi. La fel, instanţa stabileşte 
faptul că casa de vânzare a biletelor nu are calitate 
juridică de transportator (cărăuş) şi de aceea nu este 
obligată să asigure întreg procesul de transportare a 
pasagerilor, inclusiv informarea acestora despre sus-
pendarea rutei în procesul returului. Instanţa conchide 
că anume Compania aeriană „Mexicana” a anulat 
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cursa retur din 29 august 2010 şi că anume ea este 
răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat pasagerilor 
prin neinformarea despre anularea acestei rute.

Finalmente, considerăm că instanţa de fond greşit 
a calificat raportul contractual stabilit între călători 
şi Agenţia de vânzare a biletelor drept prestări servicii 
oneroase. În opinia noastră, acest raport contractual 
reprezintă un contract complex de vănzare-cumpărare, 
conjugat cu prestări servicii expediţionale de transport, 
unde Agenţia de vânzare a biletelor trebuia să îndepli-
nească obligaţiile juridice informative ale cărăuşului, 
care a delegat împuternicirile respective de vânzare a 
biletelor avia în baza contractelor de comision. Obli-
gaţiile juridice informative ale Agenţiei de vânzare a 
biletelor rezultă din prevederile art.516 C.civ. RM, care 
stipulează că ,,raportul obligaţional poate da naştere 
unui drept la informare fără ca acesta să fie stipulat 
în mod expres... . Dreptul la informare se naşte îndeo-
sebi atunci când informarea este semnificativă pentru 
determinarea conţinutului obligaţiei şi poate fi făcută 
de cel căruia i se cere fără ca prin aceasta să-i fie 
afectate drepturile,,. Agenţia de vânzare a biletelor se 
poziţionează în acest caz ca un comisionar (subcomisi-
onar) al companiilor aeriene, în speţă „Mexicana”, şi 
poartă întreaga răspundere pentru calitatea serviciului 
prestat, mai ales a celui informativ, calitatea căruia se 
contestă. În baza art.1061 alin.(2) C.civ. RM, actul ju-
ridic încheiat de comisionar cu un terţ dă naştere unor 
drepturi şi obligaţii numai pentru comisionar, chiar şi 
în cazul când comitentul este numit sau a participat la 
executarea actului juridic.

 În cazul de faţă, Agenţia de vânzare a biletelor a 
acţionat ca comisionar (subcomisionar) al companii-
lor de transport aerian care au efectuat transportarea 
aeriană propriu-zisă, iar toate efectele ce rezultă din 
vânzările de bilete se răsfrăng în persoana Agenţiei 
de vânzare a biletelor şi nu nemijlocit asupra com-
paniilor de transport. Călătorii, contractând Agenţia 
de vânzare a biletelor, au avut intenţia de a dobândi 
dreptul de proprietate asupra biletelor de călătorie 
doar pentru a fi transportaţi tur-retur, beneficiind, în 
acelaşi timp, şi de serviciile corespunzătoare necesare 
pentru prestarea calitativă a acestui serviciu. Remar-
căm că, conform alin.(1) art.986 C.civ. RM, ,,contractul 
de transport de persoane se confirmă printr-un bilet 
(titlu de călătorie)”.

 Argumentul invocat de reprezentantul Agenţiei de 
vânzare a biletelor şi apreciat pozitiv de către instanţă, 
precum că ultima nu a fost informată la timp de către 
compania de transport aerian sau de către agenţii 
acesteia despre anularea cursei din 29 august 2010, 
nu poate fi recunoscut ca relevant pentru cauza dată, 
deoarece responsabilă, din punct de vedere juridic, în 
faţa călătorilor pentru serviciul necalitativ prestat se 
face Agenţia de vânzare a biletelor, care a acţionat în 
calitate de comisionar, indiferent de faptul că a fost sau 
nu informată la timp sau că este sau nu prestatoarea 
nemijlocită a serviciului de transport de pasageri. 

În concluzie, putem remarca că interpretarea şi 
calificarea contractelor civile reprezintă două meca-
nisme juridice interdependente şi necesare, care se 
utilizează simultan de către părţile contractante sau 
judecător în cadrul judecării cauzelor civile, pentru a 
stabili clar conţinutul contractului, precum şi dreptu-
rile şi obligaţiile fiacărei părţi în vederea soluţionării 
eventualelor litigii.
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SUMMARY
The presented opinion, lies in the reasoning according to which, for the court instance, to the exa-

mination of the plea bargain agreement, are directly incident the constitutional provisions of the Com-
munity right, the international jurisprudence solutions on the respect, protection of human rights and 
fundamental freedoms. I wanted to analyze the European legislation and jurisprudence of the human 
rights protection in the criminal justice system and, on the other hand, the way in which it is found in the 
criminal trial of Republic of Moldova in order to mark out and to promote the European standards in 
criminal matter on the examination by court instance of the plea bargain agreement

Researching and examining the jurisprudence in cases prosecuted in the procedure of the plea bar-
gain agreement, I conclude that, the novelty of this procedure, raises, in particular, the question on 
the participation of all parties and persons involved in the criminal process on the examination by the 
criminal court of the plea bargain agreement. The situations created in jurisprudence with a different 
and non-unitary solution of this problem, require multiple practical- scientific implications, as their fair 
solution is important for justice.

As a result of the examination and the assessment of factual and legal aspects of the legal issue addres-
sed in the decision, according to the legal consciousness and on my own private belief, formed after the 
practical and theoretical research, guiding me by law, I express my opinion that on the examination by 
the court instance of the plea bargain agreement, it has to be assured the right to participate in the court 
session of all parties and persons involved in the case trial, I mean that we do not support the view held 
by the Decision of the Supreme Court of Justice of December 24, 2010, „On the trial of criminal cases in 
the procedure of the plea bargain agreement”, according to which in this procedure participate only the 
prosecutor, the defendant and his lawyer. Being aware that this opinion is susceptible of  amplifications, 
thoroughness, scientific and jurisprudential developments, in its support, I pointed out the reasons and 
the considerations, which are based on the legislation, doctrine and the magistrate’s practice.

D
Moldova, este discutabilă, deopotrivă de lege lata şi 
de lege ferenda, consider oportun ca în rândurile ce 
urmează să-mi argumentez punctul de vedere, care, în 
fond, a fost materializat în opinia separată expusă, astfel 
atrăgând atenţia legiuitorului şi a doctrinarilor asupra 
necesităţii soluţionării juste a unei probleme contro-
versate cu care se confruntă jurisprudenţa naţională. 
Problema abordată scoate în evidenţă aspecte impor-
tante ce vizează participarea părţilor la examinarea de 
către instanţa de judecată a acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei. 

Conform Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Jus-
tiţie din 24.12.2010 „Privind judecarea cauzelor penale 
în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei”, 
conceptual, s-a stabilit că la examinarea de către instanţa 

de judecată a acordului de recunoaştere a vinovăţiei 
participă numai procurorul, inculpatul şi apărătorul 
acestuia şi, respectiv, hotărârea conţine interpretări 
judiciare în acest sens.

Manifestându-mi respectul colegial, totuşi nu 
subscriu integral această hotărâre, deoarece optez 
pentru o altă soluţie, şi anume: la examinarea de că-
tre instanţa de judecată a acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei sunt în drept să participe toate părţile şi 
persoanele implicate în procesul penal. Sub imperiul 
soluţiei promovate, exprimându-mi dezacordul, do-
resc să-mi expun propriul punct de vedere şi propun 
un set de prevederi cu caracter de recomandare, întru 
respectarea şi asigurarea intereselor şi drepturilor 
tuturor participanţilor la procesul penal, prevăzute de 
legislaţie şi statuate în jurisprudenţa Curţii Europene 
pentru Drepturile Omului.

PRObLEME  ŞI  SOLUŢII  CU  PRIVIRE  LA  
ExAMINAREA  DE  CăTRE  INSTANŢA  

DE  jUDECATă  A  ACORDULUI  
DE  RECUNOAŞTERE  A  VINOVăŢIEI

Sergiu FURdUI, 
doctor în drept, conferenţiar universitar,

vicepreşedintele Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie

at fiind că o hotărâre explicativă, recent adoptată 
de Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 
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Vizavi de considerentele relevate mai jos, în temeiul 
art.2 lit.e) şi art.16 lit.c) din Legea cu privire la Curtea 
Supremă de Justiţie şi art.7 alin.(7), art.340 alin.(3) 
din Codul de procedură penală, am expus opinie se-
parată, pentru a fi anexată la Hotărârea Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie din 24.12.2010 „Privind judecarea 
cauzelor penale în procedura acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei”.

Opinia, prezentată în continuare, rezidă în raţio-
namentul, potrivit căruia, pentru instanţa de judecată, 
la examinarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, 
sunt direct incidente prevederile constituţionale şi ale 
dreptului comunitar, precum şi soluţiile jurisprudenţei 
internaţionale privind respectarea şi protejarea drepturi-
lor şi libertăţilor fundamentale ale omului. În acest con-
text, mi-am propus să analizez, pe de o parte, legislaţia 
şi jurisprudenţa europeană de protecţie a drepturilor 
omului în sistemul justiţiei penale şi, pe de altă parte, 
modul în care aceasta se regăseşte în cadrul procesului 
penal al Republicii Moldova, în vederea evidenţierii 
şi promovării standardelor europene în materie penală 
cu privire la examinarea de către instanţa de judecată 
a acordului de recunoaştere a vinovăţiei. 

Aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei 
obligă Curtea Supremă de Justiţie să realizeze activităţi 
eficiente, conform competenţei delegate prin Lege, pen-
tru realizarea integrării armonioase a practicii judiciare 
naţionale în ordinea juridică comunitară, astfel încât in-
terpretarea judiciară şi aplicarea legii de către judecător 
să devină direct compatibile cu cele ale jurisprudenţei 
Curţii Europene pentru Drepturile Omului. 

În temeiul art.2 lit.e), art.16 lit.c) din Legea cu 
privire la Curtea Supremă de Justiţie1 şi art.7 alin.(7),  
art.39 pct.5) din Codul de procedură penală2, una dintre 
competenţele de bază, de care dispune instanţa supre-
mă, este adoptarea hotărîrii explicative în chestiunile 
de practică judiciară a aplicării uniforme a legislaţiei 
penale şi procesual penale. Astfel, în activitatea sa 
de exercitare a atribuţiilor prevăzute de lege, Curtea 
Supremă de Justiţie contribuie esenţial la soluţionarea 
multiplelor chestiuni legate de practica judiciară cu 
privire la interpretarea judiciară şi aplicarea unitară şi 
uniformă a legislaţiei penale şi a celei procesual penale, 
adoptând, în acest sens, hotărâri explicative cu caracter 
de recomandare pentru organele de urmărire penală şi 
instanţele judecătoreşti.

Evident că procesul de elaborare şi adoptare a hotă-
rârii explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
este destul de complicat şi dificil, impunând o activitate 
vastă profesională, creativă, laborioasă şi responsabilă, 
bazată pe pasiune şi dăruire, precum şi pe o serioasă şi 
temeinică documentare ştiinţifică, legislativă şi juridi-
că, cu respectarea şi aplicarea procedeelor, metodelor, 
principiilor şi tehnicii juridice adecvate, astfel încât 

să se răspundă în mod competent, cât mai exact şi mai 
explicit, la problemele semnalate de practica judiciară 
şi, respectiv, să se prezinte soluţii judiciare corecte, 
clare şi coerente. Hotărârea explicativă a Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie trebuie să se bucure de o autoritate 
incontestabilă în societate, datorită puterii de convin-
gere, instituite în conţinutul său bogat şi principial, 
elaborat în urma generalizării practicii judecătoreşti şi 
efectuării unei cercetări practico-ştiinţifice obiective, 
complete şi sub toate aspectele, a problematicii juridice 
abordate.

În atare situaţie, cu satisfacţie apreciem că scopul 
propus de Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
„Privind judecarea cauzelor penale în procedura acor-
dului de recunoaştere a vinovăţiei” este de a contribui 
esenţial la interpretarea şi la aplicarea normelor de 
drept procesual penal, în cadrul acesteia fiind eviden-
ţiate şi supuse analizei juridice o serie de probleme 
legate de procedura privind acordul de recunoaştere 
a vinovăţiei.

Totodată, analizând conţinutul hotărârii menţio-
nate a Plenului, se observă că activitatea de elaborare 
a proiectului acestui act judiciar important nu a fost 
concepută ca un tot unitar, soluţionarea chestiunilor 
cu privire la aplicarea prevederilor legale în practica 
judiciară fiind efectuată parţial şi fragmentar, în unele 
cazuri fără o cercetare profundă şi o analiză multias-
pectuală a tuturor etapelor procesuale ale examinării de 
către instanţa de judecată a acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei: activităţile prealabile examinării de către 
instanţa de judecată a acordului de recunoaştere a vi-
novăţiei; şedinţa de judecată cu privire la examinarea 
acordului de recunoaştere a vinovăţiei; soluţia instanţei 
la examinarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei; 
dezbaterile judiciare în cazul acceptării acordului de 
recunoaştere a vinovăţiei şi adoptarea sentinţei în cazul 
încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei. La 
fel, se observă că nu există o sistematizare logică şi 
o prezentare clară a problemelor stabilite în procesul 
examinării de către instanţa de judecată a acordului de 
recunoaştere a vinovăţiei, adică nu se resimte, în mod 
pronunţat, că s-a efectuat o inventariere, selectare, com-
parare şi confruntare a hotărârilor judecătoreşti adoptate 
în cauzele penale examinate în procedura acordului de 
recunoaştere a vinovăţiei; astfel, în multe cazuri, nu se 
oferă soluţii, iar în altele – soluţiile prezentate nu aco-
peră tot spectrul problemei supuse rezolvării. La fel, se 
constată că interpretarea judiciară cu privire la aplicarea 
prevederilor ce reglementează procedura acordului de 
recunoaştere a vinovăţiei nu se face prin raportarea 
acestora la dispoziţiile Convenţiei pentru Apărarea 
Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului3 
şi nici prin prisma ajustării jurisprudenţei naţionale 
la standardele şi bunele practici ale Curţii Europene 
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a Drepturilor Omului, adică nu există o analiză juri-
dică cu privire la compatibilitatea articolelor 506-509 
C.proc.pen. cu principiile fundamentale consfinţite în 
Constituţie, cu cele generale, prevăzute de legislaţie şi 
de jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg. 

Această situaţie are şi motive obiective, fiind, în 
primul rând, condiţionată de faptul că prevederile legale 
ce reglementează procedura privind acordul de recu-
noaştere a vinovăţiei sunt relativ noi, ele nu se regăsesc 
în legea de procedură penală veche, reprezentând o 
noutate legislativă pentru sistemul de drept procesual 
penal autohton. Totodată, aceste dificultăţi au derivat 
din unele reglementări incomplete sau insuficient de 
clare, diversitatea practicii judiciare fiind influenţată 
în mare parte şi de exprimarea diferitelor puncte de 
vedere, deseori controversate, uneori chiar emotive şi 
subiective, toate orientate spre încercările de a sintetiza 
şi ordona cunoştinţele practice şi teoretice, în vederea 
soluţionării problemelor cu care se confruntă instanţa 
de judecată la examinarea acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei. 

Cercetând şi examinând jurisprudenţa în cauzele 
judecate în procedura acordului de recunoaştere a vi-
novăţiei, concluzionez că, prin ineditul procedurii res-
pective, se ridică, în mod special, problema cu privire 
la citarea şi, respectiv, participarea tuturor părţilor şi 
persoanelor implicate în procesul penal la examinarea 
de către instanţa de judecată a acordului de recunoaş-
tere a vinovăţiei, problema cu privire la dreptul tuturor 
părţilor şi al persoanelor implicate în procesul penal de 
a ataca sentinţa adoptată în cazul încheierii acordului de 
recunoaştere a vinovăţiei, precum şi alte probleme care 
conduc la soluţii diferite şi neunitare. Situaţiile create 
în jurisprudenţă în legătură cu soluţionarea diferită şi 
neunitară a acestei probleme impun multiple implicaţii 
practico-ştiinţifice; astfel, rezolvarea lor corectă este 
importantă pentru justiţie.

În rezultatul examinării şi aprecierii aspectelor de 
fapt şi de drept ale problematicii juridice abordate în 
cuprinsul hotărârii, conform conştiinţei juridice şi pro-
priei convingeri intime, formate în urma cercetărilor 
practice şi teoretice, călăuzindu-mă de lege, exprim o 
altă opinie privind soluţionarea problemelor legate de 
asigurarea dreptului tuturor participanţilor la procesul 
penal în cadrul procedurii privind acordul de recu-
noaştere a vinovăţiei. Astfel, pentru rezolvarea acestei 
probleme, propun următoarea soluţie: la examinarea de 
către instanţa de judecată a acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei să fie îndeplinită legal procedura de citare, 
fiindu-le asigurat dreptul de a participa în şedinţa de ju-
decată tuturor părţilor şi persoanelor implicate în proce-
sul penal, respectiv de a ataca sentinţa adoptată în cazul 
acordului de recunoaştere a vinovăţiei, precum şi alte 
soluţii, la care mă voi referi în continuare, în contextul 

opiniei separate. Fiind conştient de faptul că această 
opinie este susceptibilă de amplificări, aprofundări şi 
dezvoltări ştiinţifice şi jurisprudenţiale, în susţinerea ei 
relev următoarele motive şi considerente. 

Examinarea de către instanţa de judecată a acordului 
de recunoaştere a vinovăţiei, ca fază distinctă a proce-
sului penal, reprezintă activitatea instanţei de judecată, 
în cadrul procedurii privind acordul de recunoaştere a 
vinovăţiei, privind accelerarea soluţionării procesului 
penal conform unei proceduri speciale prevăzute în 
Capitolul III, Titlul III, Partea Specială a Codului de 
procedură penală.

Din denumirea hotărârii menţionate a Plenului 
rezultă că scopul principal al acesteia este de a solu-
ţiona chestiunile privind aplicarea prevederilor legale 
în practica judiciară în legătură cu judecarea cauzelor 
penale în procedura acordului de recunoaştere a vinovă-
ţiei, oferindu-le instanţelor de judecată explicaţii clare 
şi eficiente, cu caracter de recomandare. Sub aspectul 
genericului enunţat, această fază procesuală penală are 
următoarea structură:

activităţile prealabile examinării de către instan-1) 
ţa de judecată a acordului de recunoaştere a vinovăţiei 
(art.504, 505 C.proc.pen.);

şedinţa de judecată cu privire la examina-2) 
rea acordului de recunoaştere a vinovăţiei (art.506    
C.proc.pen.);

soluţia instanţei la examinarea acordului de 3) 
recunoaştere a vinovăţiei (art.507 C.proc.pen.);

dezbaterile judiciare în cazul acceptării acordu-4) 
lui de recunoaştere a vinovăţiei (art.508 C.proc.pen.);

adoptarea sentinţei în cazul acordului de recu-5) 
noaştere a vinovăţiei (art.509 C.proc.pen.). 

Una dintre funcţiile esenţiale ale fazei procesuale 
penale respective, prin prisma art.1 C.proc.pen., este 
realizarea actului de justiţie în interesele tuturor parti-
cipanţilor la procesul penal, deoarece în şedinţa de ju-
decată, atât partea acuzării, cât şi partea apărării dispun 
de drepturi egale, fiind învestite prin legea procesual 
penală cu posibilităţi egale pentru susţinerea poziţiilor 
şi intereselor lor.

Lecturând textul normativ din Titlul III, Partea Ge-
nerală a Codului de procedură penală, se observă că, 
de rând cu procurorul, inculpatul şi apărătorul acestuia, 
există şi alte persoane participante la procesul penal, 
care la fel se bucură de un statut juridic autonom, cu 
drepturi şi obligaţii individuale bine conturate. 

Pe această linie de gândire, constatăm că victi-
ma (art.58 C.proc.pen.), partea vătămată (art.59-60      
C.proc.pen.), partea civilă (art.61-62 C.proc.pen.), 
partea civilmente responsabilă (art.73-74 C.proc.pen.), 
precum şi reprezentanţii legali şi succesorii acestora 
(art.77-81 C.proc.pen.), dispun de drepturi şi garanţii 
procesuale care trebuie respectate pe tot parcursul pro-
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cesului penal, inclusiv la examinarea de către instanţa 
de judecată a acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

Astfel, cu titlul de exemplu, evidenţiem drepturile 
de care beneficiază partea vătămată în conformitate cu 
prevederile art.60 alin.(1) C.proc.pen., şi anume: 

să cunoască esenţa învinuirii;1) 
să facă declaraţii şi explicaţii;2) 
să participe la şedinţa de judecată, inclusiv la 3) 

examinarea materialelor cauzei;
să se împace cu inculpatul în cazurile prevăzute 4) 

de lege;
să participe la judecarea cauzei pe cale ordinară 5) 

de atac;
să pledeze în dezbateri judiciare privitor la pre-6) 

judiciul cauzat; 
să exercite căile de atac împotriva hotărârilor 7) 

judecătoreşti;
să fie reprezentată de un apărător ales, iar dacă 8) 

nu are mijloace de a plăti apărătorul, să fie asistată de 
un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de 
stat etc.

Prin urmare, atât partea acuzării, cât şi cea a apă-
rării, precum şi alte persoane participante la procesul 
penal, având, în temeiul art.19 C.proc.pen., acces 
liber la justiţie, în şedinţa de judecată se bucură de 
un tratament juridico-procedural independent, egal şi 
echitabil, instanţa fiind obligată să-l respecte în mod 
necondiţionat şi integral.

Astfel, nu pot fi acceptate argumentele, reflectate 
în proiectul hotărârii, în prevederile pct.1.2 al hotărârii 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 24.12.2010, 
potrivit cărora „...interesele părţii vătămate sau ale 
părţii civile, atât la urmărirea penală, cât şi în instan-
ţa de judecată, vor fi reprezentate de către procuror, 
conform Legii cu privire la Procuratură şi articolelor 
51-53 C.proc.pen.” Aceste argumente, iniţial incluse ca 
prevederi explicative, nu au un suport normativ şi sunt 
declarative, deoarece, în virtutea principiului egalităţii 
în faţa legii şi a autorităţilor şi al contradictorialităţii 
în procesul penal, al asigurării dreptului la apărare şi 
la accesul liber la justiţie, părţile din procesul penal 
beneficiază de anumite drepturi şi libertăţi proprii 
statutului lor juridic legiferat, iar procurorul nici nu 
dispune de atribuţii de reprezentare în şedinţa de jude-
cată a intereselor părţii vătămate sau ale părţii civile. 
Faptul că în hotărârea deja redactată nu este reflectată 
această prevedere demonstrează că, cu adevărat, în 
situaţia statuată prin hotărâre nu există mecanismul 
juridic care să apere şi să asigure drepturile şi interesele 
celorlalte părţi ale procesului penal la examinarea de 
către instanţa de judecată a acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei, deoarece procurorul, cu atât mai mult 
inculpatul şi apărătorul, nu sunt abilitaţi cu acest drept 
prin lege.

În această ordine de idei, nu pot fi solidar cu con-
cluziile puse la baza hotărârii menţionate a Plenului, 
potrivit cărora la examinarea acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei participă numai procurorul, inculpatul şi 
apărătorul acestuia şi, astfel, numai aceste persoane 
urmează a fi citate legal şi asigurate cu dreptul de a 
participa în şedinţa de judecată, respectiv numai ele 
având dreptul de a ataca cu recurs sentinţa adoptată în 
cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

Din analiza textuală a art.506-509 C.proc.pen., în 
sens îngust, rezultă că aceste norme conţin modalităţi 
contradictorii, de restrângere a dreptului unei părţi la 
accesul liber la justiţie şi la un proces echitabil, deoa-
rece legiuitorul prevede că „dezbaterile judiciare se 
compun din discursurile procurorului, apărătorului şi 
inculpatului...” (art.508 C.proc.pen.). 

Totodată, analizând, în sens larg, redacţia art.506-
509 C.proc.pen., în coroborare cu principiile generale 
ale procesului penal, cu prevederile Constituţiei şi cu 
normele dreptului comunitar şi ale tratatelor internaţio-
nale la care Republica Moldova este parte, apreciem că 
aceste norme nu limitează dreptul persoanei implicate 
în procesul penal de a participa în şedinţa de judecată 
cu privire la examinarea acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei, deoarece nu există o interdicţie referitoare la 
citarea legală a persoanei respective sau la restrângerea 
drepturilor procesuale prevăzute de lege. 

Această situaţie generează cazul coliziei juridice 
apărute între normele procesual penale generale şi nor-
mele procesual penale speciale, caracterizate prin faptul 
că primele prevăd dreptul tuturor părţilor şi al persoane-
lor implicate în procesul penal de a participa în şedinţa 
de judecată, respectiv la examinarea de către instanţa 
de judecată a acordului de recunoaştere a vinovăţiei, iar 
ultimele nu prevăd expres acest drept, ci, dimpotrivă, îl 
restricţionează (dacă pornim de la prevederile art.508 
C.proc.pen., potrivit cărora dezbaterile judiciare se 
compun din discursurile procurorului, apărătorului şi 
inculpatului care pot lua încă o dată cuvântul în formă 
de replică). Între Partea Generală şi Partea Specială ale 
oricărui Cod (inclusiv ale Codului de procedură penală) 
există o unitate organică, acestea fiind indisolubil legate 
între ele, ca părţi componente ale unui act normativ. 
De aceea, aplicarea normelor procesual penale speci-
ale este de neconceput fără aplicarea concomitentă a 
normelor procesual penale generale.

Conform art.314 alin.(2) C.proc.pen., instanţa de 
judecată, la judecarea cauzei, creează părţii acuzării 
şi părţii apărării condiţiile necesare pentru cercetarea 
multilaterală şi completă a circumstanţelor cauzei, iar, 
ţinând cont de prevederile art.315 C.proc.pen., aceste 
părţi sunt egale în drepturi în faţa instanţei. Aceste nor-
me, de rând cu altele din Capitolul I, Titlul II, Partea 
Specială a Codului de procedură penală, reglementează 
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condiţiile generale ale judecării cauzei, care se aplică în 
mod corespunzător atât în procedura deplină, cât şi în 
procedura specială stabilită. 

Prin urmare, în toate cauzele penale, inclusiv în 
cele cu privire la examinarea acordului de recunoaşte-
re a vinovăţiei, instanţa de judecată urmează să aplice 
prevederile menţionate cu privire la nemijlocirea, ora-
litatea şi contradictorialitatea judecării cauzei, precum 
şi la egalitatea în drepturi a părţilor în faţa instanţei.

În atare situaţie, considerăm că, la examinarea 
acordului de recunoaştere a vinovăţiei, instanţa de 
judecată este obligată să creeze părţilor condiţii ne-
cesare, iar procurorul, partea vătămată, partea civilă, 
apărătorul, inculpatul, partea civilmente responsabilă 
şi reprezentanţii lor să beneficieze de drepturi egale în 
faţa instanţei de judecată în ce priveşte participarea în 
şedinţa de judecată, respectiv formularea cererilor şi 
demersurilor.

Legiuitorul prevede că, în unele cazuri expres sta-
bilite de lege, urmărirea penală se porneşte în baza 
plângerii prealabile a victimei, şi anume – în cazul in-
fracţiunilor prevăzute la art.276 alin.(1) C.proc.pen. 
La fel, au fost prevăzute şi cazurile privind împăcarea 
părţilor (art.109 CP, art.276 alin.(5)-(7) C.proc.pen.). 
Acestea se află sub incidenţa art.504 alin.(2) C.proc.pen., 
adică, în cazul infracţiunii uşoare, mai puţin grave şi 
grave, este posibilă întocmirea în scris a acordului de 
recunoaştere a vinovăţiei. 

În această situaţie, este greu, chiar imposibil, a jus-
tifica excluderea participării victimei, recunoscute ca 
parte vătămată şi/sau parte civilă în procesul penal, la 
procedura de examinare a acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei, de vreme ce, după cum am arătat, în şedinţa 
de judecată părţile au dreptul să se împace şi, drept 
consecinţă, se impune încetarea procesului penal.

O interpretare rigidă a articolelor 506-509       
C.proc.pen., în sensul că, la examinarea acordului de 
recunoaştere a vinovăţiei participă numai procurorul, 
inculpatul şi apărătorul acestuia, conduce la un răspuns 
negativ la întrebarea dacă şi alţi participanţi la procesul 
penal au dreptul de a ataca cu recurs sentinţa adoptată 
în cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Aici 
e cazul să semnalăm şi să atenţionăm că în hotărârea 
menţionată a Plenului nu găsim un răspuns direct şi 
explicit cu privire la această chestiune, foarte impor-
tantă şi actuală pentru unificarea practicii judecătoreşti, 
legate de dreptul persoanei de a ataca hotărârea primei 
instanţe şi, respectiv, a instanţei de recurs. 

La o asemenea interpretare judiciară se utilizează 
doar o singură metodă de interpretare a normelor 
juridice enunţate – metoda gramaticală, care nu este 
îndeajuns de eficientă pentru stabilirea conţinutului 
normativ, fără a fi plasate în ansamblul actului normativ 
şi al întregii legislaţii în vigoare.

Călăuzindu-mă de principiile şi metodele de elabora-
re a hotărârilor explicative ale Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie în chestiunile privind aplicarea prevederilor 
legale în practica judiciară cu caracter de recomandare 
pentru organele de urmărire penală şi instanţele jude-
cătoreşti, pe care le-am aplicat anterior la elaborarea 
proiectelor de hotărâri, consider că activitatea propriu-
zisă trebuie să răspundă cât mai precis unei interpretări 
riguroase, practico-ştiinţifice, clare şi coerente, astfel 
încât aceste hotărâri să fie utile şi de un real folos pentru 
destinatari. Iată de ce, în asemenea situaţii, pledez pentru 
aplicarea tuturor metodelor de interpretare judiciară 
recunoscute în doctrină, şi anume: metoda gramaticală, 
metoda sistematică, metoda istorică, metoda logică şi 
metoda teleologică şi, respectiv, să se efectueze o analiză 
juridică dialectică a soluţiilor elaborate.

Este şi cazul ca, din punctul de vedere al limitelor 
interpretării normelor juridice prevăzute la art.506-509 
C.proc.pen., să fie aplicată, alături de interpretarea 
literală şi interpretarea restrictivă, şi cea extensivă. 
Interpretarea extensivă lărgeşte conţinutul normei în 
raport cu formularea ei textuală şi stabileşte că voinţa 
legiuitorului are, de fapt, un caracter mai cuprinzător 
în raport cu cel întrevăzut în libertatea primară a nor-
melor în cauză.

În acest caz, consider că Plenul Curţii Supreme de 
Justiţie avea competenţa şi posibilitatea de a propune 
extinderea sensului normelor de procedură penală ce 
reglementează examinarea de către instanţa de judecată 
a acordului de recunoaştere a vinovăţiei până la limita 
unde socoteşte că se potriveşte cu spiritul legii şi cu 
intenţia legiuitorului, deoarece avem convingerea că, în 
textul normativ enunţat, norma spune mai puţin decât 
a voit legiuitorul şi decât este prevăzut în Constituţie 
şi în normele dreptului internaţional şi ale tratatelor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

În viziunea mea, se impunea ca, în urma generaliză-
rii practicii judiciare cu privire la examinarea de către 
instanţa de judecată a acordului de recunoaştere a vino-
văţiei, să fie aplicate, în cumul, metodele şi procedeele 
de analiză juridică şi interpretare a normelor ce regle-
mentează procedura respectivă în raport cu situaţiile 
litigioase privind soluţionarea chestiunilor referitoare 
la aplicarea acestor prevederi legale de către instanţele 
de judecată. În acest context, în baza generalizării, era 
necesar şi oportun să fie sistematizate, evidenţiate, 
dezbătute şi soluţionate problemele cu care se confruntă 
instanţele de judecată la examinarea acordului de recu-
noaştere a vinovăţiei şi, în consecinţă, aceste activităţi 
trebuiau să fie reflectate în hotărârea Plenului.

Reproducerea normei de drept (de exemplu: norma 
art.504 alin.(1) C.proc.pen. este citată în pct.1, la aline-
atul 1, al hotărârii; norma art.504 alin.(2) C.proc.pen. 
este citată în pct.1.1 al hotărârii ş.a.m.d.) nu are o semni-
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ficaţie juridică pentru instanţa de judecată, deoarece, în 
virtutea atribuţiilor exercitate, judecătorul examinează 
nemijlocit normele de drept din legea aplicată. Totodată, 
hotărârea explicativă cuprinde şi unele prevederi în care, 
la fel, se reproduce textul normativ al normei procesual 
penale, fără a fi indicat articolul, dar cu unele nuanţe de 
redactare, nesemnificative pentru interpretarea judiciară 
(pct.6 alin.(1); (9); (11) ş.a.). Asemenea prevederi, la 
fel, nu prezintă o valoare interpretativă şi aplicativă, 
deoarece practic se transcrie textul normativ. 

În contextul analizat, se mai observă că în pct.17 
din hotărâre se transgresează textul normativ al art.508 
C.proc.pen. Astfel, în mod nejustificat, după cuvântul 
„privitor” s-a adăugat cuvântul „numai”, deoarece, 
după cum rezultă şi din pct.18 al hotărârii, în cadrul 
dezbaterilor judiciare pot fi invocate şi circumstanţe 
ce impun recalificarea faptelor săvârşite de inculpat, 
achitarea sau încetarea procesului; astfel, în dezba-
terile judiciare nu se procedează numai la măsura de 
pedeapsă. 

Totodată, nu sunt adecvate pentru problematica 
juridică abordată şi, deci, sunt rupte din contextul 
interpretărilor judiciare ce trebuiau făcute, explicaţiile 
aduse în pct.25, alineatul 1, din hotărârea menţionată, 
deoarece art.521 C.proc.pen., la care se face referire, 
reglementează urmărirea penală împotriva persoanei 
juridice, iar din textul normativ nu se întrevede vreo 
legătură cauzală cu examinarea de către instanţa de 
judecată a acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

Hotărârea explicativă trebuie să conţină prevederi 
clare, precise şi specifice vocabularului juridic ce se 
impune a fi utilizat, adică este necesar de eliminat la 
maximum expunerile necorespunzătoare. Claritatea şi 
precizia prevederilor din cuprinsul hotărârii explica-
tive se obţine în urma analizării şi exprimării cât mai 
adecvate a noţiunilor şi expresiilor, în sensul voit de 
legiuitor, ţinându-se seama de semnificaţia lor în mod 
curent, precum şi de asigurarea unităţii terminologice 
a stilului juridic elaborat.

 Este iluzoriu a releva în cuprinsul hotărârii ex-
plicative prevederile legale, incontestabile şi unanim 
recunoscute, pentru a evita confruntarea chestiunilor 
fundamentale privind aplicarea prevederilor legale în 
practica judiciară.

Pornind de la principiile enunţate, constatăm că, 
spre regret, în cazul dat nu au fost luate spre examinare 
şi, respectiv, nu se oferă soluţii, mult aşteptate, cu pri-
vire la unele probleme stringente, actuale şi importante 
pentru examinarea justă a acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei, şi anume: 

este sau nu obligatorie citarea legală a tuturor – 
părţilor şi persoanelor implicate în proces la examinarea 
de către instanţa de judecată a acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei;

care este soluţia instanţei de judecată în cazul în – 
care şi alte părţi şi persoane implicate în procesul penal, 
în afară de procuror, inculpat şi apărătorul acestuia, 
cer să participe în şedinţa de judecată la examinarea 
acordului de recunoaştere a vinovăţiei;

– cine va reprezenta interesele şi drepturile celorlalte 
părţi şi persoane implicate în procesul penal în cazul în 
care, la examinarea acordului de recunoaştere a vinovă-
ţiei, în şedinţa de judecată participă numai procurorul, 
inculpatul şi apărătorul acestuia;

– care este soluţia instanţei în cazul în care partea 
vătămată contestă calificarea infracţiunii imputate 
inculpatului în cazul acordului de recunoaştere a vi-
novăţiei; 

– care este soluţia instanţei de judecată în cazul 
acordului de recunoaştere a vinovăţiei atunci când 
partea civilă (partea vătămată) contestă valoarea daunei 
cauzate prin infracţiune; 

– este sau nu obligată instanţa de judecată să înmâ-
neze tuturor participanţilor la procesul penal copia de 
pe hotărârea adoptată în cazul acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei; 

– cine are dreptul să atace sentinţa adoptată în cazul 
acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi, respectiv, 
decizia instanţei de recurs;

– care sunt temeiurile instanţei pentru admiterea 
recursului, casarea sentinţei atacate şi dispunerea 
reexaminării de către instanţa de fond a acordului de 
recunoaştere a vinovăţiei; 

– cum procedează instanţa de recurs în cazul în care 
şi alţi participanţi la procesul penal, în afară de procu-
ror, inculpat şi apărătorul acestuia, atacă încheierea 
privind refuzul de a accepta acordul de recunoaştere a 
vinovăţiei şi/sau sentinţa adoptată în cazul acordului 
de recunoaştere a vinovăţiei; 

– cum procedează instanţa de recurs în anulare 
în cazul în care recursul declarat este motivat sub 
aspectul unui viciu fundamental în cadrul procedurii 
precedente, care a afectat hotărârea atacată, iar acest 
motiv nu a fost invocat în recursul ordinar, deoarece 
sentinţa a fost atacată numai în privinţa măsurii de 
pedeapsă, etc.

Procedându-se în asemenea mod, fără a se lua spre 
examinare şi, respectiv, fără a se oferi soluţii de rezol-
vare a acestor probleme (mai mult ca atât, se creează 
impresia că a fost ocolită luarea spre examinare şi, 
respectiv, soluţionarea lor), este greu de afirmat că 
se va realiza integral scopul preconizat şi propus la 
elaborarea şi adoptarea hotărârii explicative menţiona-
te, care, prin esenţa sa, ar trebui să se concretizeze în 
soluţii clare şi utile, prin prisma speţelor de judecată 
şi problemelor ridicate de practica judiciară, printr-o 
fuziune între tezele de interpretare doctrinară şi judi-
ciară a prevederilor legislaţiei în vigoare. În vederea 
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identificării şi determinării exacte a conţinutului şi 
spiritului normelor procesual penale supuse interpre-
tării, a sferei de aplicare în cazuistica judiciară privind 
examinarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei 
şi a semnificaţiei juridice pe care o posedă aceste 
norme, hotărârea Plenului propriu-zisă trebuie să se 
constituie ca un instrument judiciar modern, stabil şi 
eficient, întru elaborarea şi promovarea hotărârilor 
judecătoreşti legale, întemeiate şi motivate. 

Realizarea acestui obiectiv nu este posibilă decât 
dacă se depun eforturi şi acţiuni comune, competente 
şi responsabile pentru elaborarea şi oferirea explicaţi-
ilor solicitate de jurisprudenţă. În caz contrar, există 
riscul ca activitatea propriu-zisă să devină formală 
şi ineficientă, capabilă să alunece spre un tehnicism 
juridic îngust, astfel pierzându-se din vedere ceea ce 
este actual şi important – finalitatea juridică şi efici-
enţa hotărârii explicative.

O tratare incompletă a problematicii juridice abor-
date, cu prezentarea unor soluţii neorientate şi neorien-
tative, bazate pe o interpretare judiciară unilaterală şi 
standardizată, stagnează spiritul profund de cercetare 
judiciară şi teoretică a problemelor ridicate de jurispru-
denţă şi elimină tendinţele gândirii juridice contempo-
rane, ce implică o activitate judiciară practico-ştiinţifică 
superioară, de o nouă concepţie, creatoare şi eficientă, 
privind elaborarea şi aplicarea hotărârii explicative a 
Plenului Curții Supreme de Justiție, iar, în consecinţă, 
duce la formalism şi birocraţie juridică, care sunt extrem 
de periculoase şi dăunătoare pentru justiţie. 

În atare situaţie, spre regret, se creează premise şi 
condiţii ca emiterea hotărârii explicative „să fie des-
curajată”, sintagmă utilizată de Curtea Contituţională 
în pct.7.1 din Hotărârea nr.28 din 14.12.2010 „Pentru 
controlul constituţionalităţii prevederilor art.22 alin.(1) 
lit.b) din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 „Cu 
privire la statutul judecătorului” în redacţia Legii 
nr.247-XVI din 21 iulie 2006 „Pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative”.4

În acest context, îmi permit să polemizez asupra 
concluziei, potrivit căreia hotărârile explicative emise 
de către instanţa superioară „reprezintă o încălcare a 
independenţei individuale a judecătorilor […]. Ele 
nu trebuie folosite pentru restricţionarea libertăţii in-
stanţelor inferioare în responsabilitatea lor şi procesul 
lor decizional”. 

Din start, susţin că prin adoptarea hotărârii 
explicative nu se impietează asupra principiului 
independenţei judecătorului la înfăptuirea justiţiei, 
întrucât, călăuzindu-se de prevederile explicative 
oferite de Plenul Curţii Supreme de Justiţie, instanţa 
de judecată se supune în realitate legii, care conferă 
instanţei judecătoreşti supreme competenţa de a statua 
asupra interpretării judiciare corecte a textului de lege    

elucidat, în vederea aplicării uniforme a legislaţiei în 
vigoare. 

Este o axiomă că hotărârile explicative adoptate de 
instanţa judecătorească supremă au priză eficientă atât în 
doctrină, cât şi în jurisprudenţă, deoarece, în mare parte, 
au un conţinut de înaltă ţinută ştiinţifică şi practică, con-
stituind o contribuţie substanţială la asigurarea legalităţii 
şi ordinii de drept, precum şi la dezvoltarea şi promova-
rea dreptului, prin elaborarea şi interpretarea judiciară 
a normelor de drept aplicate la judecarea cauzelor, prin 
evaluarea şi statornicirea de principii practico-ştiinţifice 
şi prin formularea şi recomandarea soluţiilor legale şi 
întemeiate, de o valoare certă şi incontestabilă pentru 
practica judiciară. Scopul acestor hotărâri este unul 
nobil, iar conţinutul este foarte solicitat de către înşişi 
judecătorii, deoarece în ele se oferă explicaţii asupra 
chestiunilor privind aplicarea corectă a prevederilor 
legale în practica judiciară, cu caracter de recomanda-
re, în aşa mod fiind adusă o contribuţie substanţială la 
unificarea interpretării judiciare şi la aplicarea unitară a 
legii. Din experienţa mea de judecător, afirm cu toată res-
ponsabilitatea că hotărârile explicative îmi sunt călăuză 
şi sprijin de nădejde la interpretarea şi aplicarea legii şi, 
totodată, ele nu influenţează negativ asupra principiilor 
prevăzute la art.26 şi 27 C.proc.pen., care reglementează 
independenţa judecătorilor, supunerea lor numai legii şi, 
respectiv, libera apreciere a probelor. 

Prin urmare, trebuie apreciate atribuţiile Curţii Su-
preme de Justiţie prevăzute în art.39 pct.5) C.proc.pen. 
Totodată, recunoaştem că există potenţial şi mijloace 
nevalorificate integral pentru dezvoltarea şi ridicarea 
la un alt nivel, mai înalt şi mai calitativ, a procedurii 
privind elaborarea proiectelor de hotărâri explicative în 
chestiunile de practică judiciară referitoare la aplicarea 
uniformă a legislaţiei penale şi procesual penale, pre-
cum şi a conţinutului hotărârilor explicative respective. 
Asigurarea caracterului unitar al practicii judiciare con-
stituie o cerinţă imperioasă la înfăptuirea justiţiei, deoa-
rece hotărârile judecătoreşti adoptate, prin care se comit 
erori la aplicarea legii sau se dau soluţii contradictorii 
în cazuri similare, sunt de natură să creeze situaţii de 
instabilitate a drepturilor şi intereselor participanţilor 
la procesul penal, deci de insecuritate socială, ceea ce 
contravine Constituţiei şi tratatelor internaţionale la 
care Republica Moldova este parte.

Revenind la subiectul abordat, în contextul principi-
ilor şi concepţiei promovate, ne exprimăm convingerea 
că dreptul de a participa la şedinţa de judecată şi de 
a ataca sentinţa primei instanţe şi, după caz, decizia 
instanţei de recurs în cazul acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei trebuie să aparţină tuturor participanţilor 
la procesul penal.

Astfel, nu sunt întemeiate argumentele expuse în 
favoarea soluţiei privind participarea la examinarea 
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acordului de recunoaştere a vinovăţiei numai a procu-
rorului, inculpatului şi apărătorului acestuia, potrivit 
cărora, prin asemenea procedură se va realiza scopul 
indicat la pct.1 alin.2 din hotărârea menţionată: „ob-
ţinerea unei soluţionări cât mai rapide şi eficiente, 
cu minimum de cheltuieli materiale şi umane...”, iar 
dacă în şedinţa de judecată vor participa şi alte părţi 
şi persoane implicate în procesul penal, atunci se va 
îngreuia procedura respectivă, se va tergiversa exami-
narea acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi, în aşa 
mod, nu se va obţine scopul enunţat.

 Respingând aceste argumente, subliniem că prin-
cipiul operativităţii şi accelerării examinării cauzei 
în procedură specială, prin manifestarea sa practică, 
dispune de un set de activităţi specifice şi complexe, 
menite să contribuie la examinarea justă şi corectă de 
către instanţa de judecată a acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei. În vederea abordării ştiinţifice, legale, 
sistematice şi logice a acestui principiu, precizăm că 
operativitatea şi accelerarea examinării de către instanţa 
de judecată a acordului de recunoaştere a vinovăţiei 
trebuie să presupună cel puţin următoarele aspecte 
importante: promptitudine în desfăşurarea procedurii; 
calitate în efectuarea actelor procedurale; eficacitate 
optimă în realizarea scopului procedurii respective şi, 
în mod special, respectarea cu stricteţe a drepturilor 
şi intereselor procesuale ale tuturor participanţilor la 
procesul penal.

Tot aici, subliniem că scopul procedurii privind 
acordul de recunoaştere a vinovăţiei trebuie să derive 
din conţinutul art.1 C.proc.pen., care reglementează 
noţiunea şi scopul procesului penal. Din prevederile 
art.1 alin.(2) C.proc.pen. rezultă că „procesul penal 
are ca scop protejarea persoanei, societăţii şi statului 
de infracţiuni...”.

Sub acest aspect, ne pronunţăm împotriva soluţiei, 
propuse în pct.21.2 din hotărârea menţionată, cu privire 
la modul de judecare a acţiunii civile în cazul acordu-
lui de recunoaştere a vinovăţiei. Această soluţie este 
criticabilă din următoarele motive:

– în sensul prevederilor art.387 C.proc.pen., soluţio-
narea acţiunii civile de către instanţa de judecată la da-
rea sentinţei de condamnare nu poate fi condiţionată de 
faptul dacă inculpatul o recunoaşte integral sau nu;

– în sensul prevederilor art.225 alin.(3) C.proc.pen., 
rezultă că instanţa poate să admită în principiu acţiunea 
civilă, urmând ca asupra cuantumului să se pronunţe 
instanţa în ordinea procedurii civile, numai în cazul 
în care, la soluţionarea acţiunii civile, pentru a sta-
bili suma acţiunii părţii civile, apare necesitatea de a 
amâna judecarea cauzei pentru a se administra probe 
suplimentare, dar nu după cum se propune – în cazul 
în care inculpatul nu recunoaşte acţiunea civilă sau o 
recunoaşte parţial. 

 Mai mult ca atât, consider că era necesar de me-
ditat şi de format o concluzie certă cu privire la cazul 
în care inculpatul nu recunoaşte acţiunea civilă sau o 
recunoaşte parţial, în sensul dacă se poate de apreciat 
că acesta recunoaşte vinovăţia. Este un caz destul de 
delicat, de aceea consider că a fost abordat simplist şi 
nu a fost examinat în modul corespunzător.

În această ordine de idei, optez ca, întru respectarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în 
hotărârea Plenului să fie sistematizate şi specificate 
cazurile în care instanţa de judecată nu acceptă acordul 
de recunoaştere a vinovăţiei şi dispune judecarea cauzei 
în procedură deplină, conform prevederilor Codului 
de procedură penală. Sub acest aspect, am formulat 
propunerile de rigoare.

 În cazul în care interpretarea judiciară a normelor 
procesual penale ce reglementează examinarea de că-
tre instanţa de judecată a acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei nu este efectuată în modul corespunzător şi, 
respectiv, nu se iau integral spre examinare chestiunile 
privind aplicarea prevederilor legale în practica judiciară, 
consider că nu se acordă deplină eficienţă principiilor ge-
nerale şi normelor dreptului internaţional şi ale tratatelor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte, care 
constituie elemente integrante ale dreptului procesual 
penal şi nemijlocit dau naştere drepturilor şi libertăţilor 
omului în procesul penal (art.2 alin.(2) C.proc.pen.). 

Conform Articolului 6 par.1 din Convenţia pentru 
Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale 
ale Omului, orice persoană are dreptul la judecarea în 
mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezo-
nabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi 
imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra 
încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter 
civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în mate-
rie penală îndreptate împotriva sa. Deşi acest text nu 
consacră expres dreptul de a participa la şedinţa de 
judecată, înşişi termenii utilizaţi în Articolul 6 par.1 din 
Convenţie impun concluzia că dreptul de a participa 
la şedinţa de examinare a acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei este unul concret şi eficient, necesar a fi 
luat în consideraţie, dat fiind locul preeminent, pe care 
îl deţine dreptul la un proces echitabil într-o societate 
democratică. „Din moment ce orice persoană are un 
asemenea drept (dreptul de a-i fi pledată cauza), el nu 
poate fi conceput altfel, decât subsecvent dreptului de a 
se adresa tribunalului în faţa căruia va fi pledată cauza 
persoanei respective...”.5

Este regretabil faptul că, deseori, cu ocazia discu-
ţiilor practico-judiciare, se exploatează la maximum 
subiectul cu privire la impactul jurisprudenţei CEDO 
asupra celei naţionale. Însă, în cazul dat, nu s-au depus 
eforturile necesare pentru a concepe ideea că opinia 
privind participarea tuturor părţilor şi persoanelor im-
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plicate în procesul penal la examinarea de către instanţa 
de judecată a acordului de recunoaştere a vinovăţiei este 
o creaţie a practicii judiciare europene, reprezentând 
o garanţie implicită a judecării echitabile a cauzei re-
spective. De altfel, Curtea Europeană de la Strasbourg a 
elaborat acest principiu fundamental, cu caracter general, 
devenit aproape o clauză de stil în exercitarea justiţiei, în 
conformitate cu care, prin tratatul internaţional, unanim 
recunoscut şi respectat – Convenţia Europeană a Drep-
turilor Omului, sunt apărate drepturile omului concrete 
şi efective, dar nu teoretice şi iluzorii. 

 Efectivitatea dreptului de acces la justiţie impune 
ca exercitarea concretă a acestui drept să nu fie afectată 
de existenţa unor impedimente de drept sau de fapt, 
care ar fi de natură să pună sub semnul întrebării sau, 
uneori, chiar să anihileze acest drept fundamental. În 
acest sens, Curtea Europeană a subliniat necesitatea de 
a i se asigura oricărei persoane, participante la proces, 
„o posibilitate clară şi concretă de a ataca un act ce 
constituie o ingerinţă în drepturile sale”.6 

La fel, prin limitarea dreptului de a participa la 
şedinţa de examinare a acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei, nu se acordă deplină eficienţă principiilor 
fundamentale din Constituţia Republicii Moldova, 
care are supremaţie asupra legislaţiei procesual penale 
(art.2 alin.(3) C.proc.pen.). Conform art.20 alin.(2) 
din Constituţie, nici o lege nu poate îngrădi accesul 
la justiţie, iar, conform art.16 alin.(1) din Constituţie, 
respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire 
primordială a statului. 

Elementul central al concepţiei puse la baza opiniei 
este statuat sub influenţa ideii de justiţie, în care, prin 
definiţie, se regăsesc înglobate principiile de egalitate 
şi echitate, menite să asigure corecta şi buna desfăşu-
rare a procesului penal. Fiind părţi componente indis-
pensabile ale acestei idei fundamentale, valori-scop 
ale întregii activităţi judecătoreşti, principiile enunţate 
beneficiază de un caracter logic-obiectiv, astfel că 
nu trebuie să facă excepţie din cadrul examinării de 
către instanţa de judecată a acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei. 

Principiul egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor, 
prevăzut în art.9 C.proc.pen., dă concomitent expresie 
enunţului solemn din Articolul 1 al Declaraţiei Uni-
versale a Drepturilor Omului: „Toate fiinţele umane 
se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi”.7 

Acest principiu, care, în esenţă, presupune că, la situaţii 
juridice egale, urmează să se aplice un tratament juridic 
egal, dă satisfacţie şi principului înscris în Articolul 14 
din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, potrivit 
căruia exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute 
în Convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebi-
re bazată pe criteriile enumerate şi în orice altă situaţie 
referitoare la egalitatea persoanelor. O semnificaţie, în 

acest sens, reprezintă şi faptul că unul dintre obiec-
tivele de guvernare cu privire la Reforma justiţiei, la 
compartimentul „reformarea procedurii penale”, inclus 
în Programul de activitate al Guvernului Republicii 
Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Demo-
craţie, Bunăstare” pentru perioada 2011-20148, este 
asigurarea egalităţii părţilor în procedurile penale.

În coroborare cu acest principiu fundamental, ce 
se aplică la judecarea cauzelor, principiul egalităţii 
participanţilor la procesul penal presupune următoarele 
cerinţe:
dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea 

drepturilor, a libertăţilor cetăţeneşti şi a celorlalte inte-
rese legitime ocrotite de legislaţie. Nici o lege nu poate 
îngrădi ori înlătura acest drept constituţional;
dreptul la un tratament juridic egal al părţilor pe 

tot parcursul procesului penal din partea instanţei de 
judecată;
imparţialitatea instanţei de judecată faţă de parti-

cipanţii la procesul penal;
acelaşi sistem de instanţe competente să judece 

cauza penală şi acelaşi sistem al gradelor de jurisdicţie 
în procesul penal pentru toţi participanţii la procesul 
penal.

În procedura penală, principiul egalităţii persoane-
lor are legătură cauzală directă cu principiile egalităţii 
armelor şi dreptul la apărare. Codul de procedură pe-
nală consacră expres aceste principii, reglementând în 
art.17 şi 24 principiul asigurării dreptului la apărare şi 
al contradictorialităţii în procesul penal. Conform art.17 
alin.(2) C.proc.pen., instanţa de judecată este obligată 
să asigure participanţilor la procesul penal deplina exer-
citare a drepturilor lor procesuale, în condiţiile acestui 
cod, iar, conform art.24 alin.(4) C.proc.pen., părţile în 
procesul penal îşi aleg poziţia, modul şi mijloacele de 
susţinere a ei de sine stătător, fiind independente de 
instanţă, de alte organe ori persoane.

 Aplicând aceste principii, Curtea de la Strasbourg a 
decis că fiecărei părţi trebuie să i se acorde posibilitatea 
de a prezenta obiecţii la argumentele celeilalte.9 O mare 
parte a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor 
Omului priveşte protecţia drepturilor omului în cadrul 
procesului penal. Aportul Curţii Europene constă, pe 
de o parte, în relevarea slăbiciunilor reglementărilor 
penale sau procesual penale naţionale şi, pe de altă 
parte, în învederarea unei anumite concepţii europene 
în materie penală.10

Principiul egalităţii în faţa legii şi a autorităţilor, 
al asigurării dreptului la apărare şi al contradictoriali-
tăţii în procesul penal sunt înglobate în Articolul 6 al 
Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor 
Fundamentale ale Omului, care prevede şi garantează 
dreptul la un proces echitabil. Această normă garantează 
în integralitatea sa dreptul oricărei persoane la un proces 
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echitabil, ceea ce presupune crearea condiţiilor optime 
pentru participarea efectivă în cadrul procesului penal, 
inclusiv pentru participarea în şedinţa de judecată. 
Relevant în acest sens este, de pildă, faptul că două din 
cele trei paragrafe ale Articolului 6 din Convenţie, ce 
garantează dreptul persoanei la un proces echitabil, se 
referă la protecţia unor drepturi fundamentale în cadrul 
procesului penal.

În acest sens, Convenţia Europeană are nu numai 
rolul de a compatibiliza normele europene cu cele na-
ţionale, ci şi pe acela de a îndeplini o funcţie proprie de 
legitimare, pornind de la ansamblul valorilor ce se im-
pun atât judecătorului, cât şi legiuitorului, care, având 
o forţă juridică superioară normelor interne, constituie 
pentru acestea un punct de referinţă.11

În jurisprudenţa sa, Curtea de la Strasbourg a reţinut 
că şi victimele infracţiunilor beneficiază de aplicarea 
Articolului 6 §1 din Convenţia Europeană.12 Protecţia 
drepturilor victimei infracţiunii în cadrul procesului 
penal (prin garantarea dreptului de acces la justiţie, a 
dreptului la un proces echitabil, a dreptului de a be-
neficia de protecţie din partea statului, a dreptului de 
a fi despăgubită) reprezintă o preocupare constantă a 
jurisprudenţei CEDO, deoarece importanţa protecţiei 
drepturilor ei în cadrul justiţiei penale este evidentă faţă 
de consecinţele deosebit de grave, pe care deschiderea 
ori închiderea unui proces penal le poate avea asupra 
unor drepturi fundamentale ale persoanei respective.

Prin urmare, dreptul la un proces echitabil se aplică 
atât în relaţiile dintre părţile procesului penal, cât şi în 
relaţiile dintre acestea şi instanţa de judecată, aceasta 
din urmă fiind obligată să ofere fiecărei părţi şanse şi 
posibilităţi egale pentru a-şi susţine poziţia procesuală 
şi pentru a fi asistată de un apărător.

Este adevărat că în cadrul normativ al Capitolului 
III, Titlul III, Partea Specială a Codului de procedură 
penală se prevede ca la procedura privind acordul de 
recunoaştere a vinovăţiei să participe doar procurorul, 
inculpatul şi apărătorul.

Împărtăşim punctul de vedere, potrivit căruia la eta-
pa de iniţiere şi încheiere a acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei participă procurorul, inculpatul şi apărătorul, 
dar suntem în imposibilitate să dăm o asemenea inter-
pretare judiciară la următoarele etape ale procedurii 
respective: examinarea de către instanţa de judecată 
a acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi dezbaterile 
judiciare în cazul acceptării acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei. Ne exprimăm opinia că, la aceste etape, 
trebuie să fie citate şi, respectiv, să poată participa în 
şedinţa de judecată şi alte părţi şi persoane implicate 
în procesul penal.

De aceea, în esenţă, este nelegal, după cum s-a 
statuat în hotărâre, refuzul a priori al judecătorului 
de a cita toţi participanţii la procesul penal, pentru 

simplul motiv că norma respectivă nu prevede expres 
o asemenea acţiune procesuală, fără a fi identificate 
incidenţele dreptului comunitar asupra prevederilor 
ce reglementează procedura privind acordul de recu-
noaştere a vinovăţiei şi, respectiv, fără a fi analizate 
eventualele ipoteze de conflict între norma juridică 
naţională şi cea internaţională.

Semnificative, în acest sens, sunt prevederile art.7 
alin.(5) C.proc.pen., din care rezultă că, dacă, în pro-
cesul judecării cauzei, instanţa stabileşte că norma 
juridică naţională ce urmează a fi aplicată contravine 
prevederilor tratatelor internaţionale în domeniul drep-
turilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la care 
Republica Moldova este parte, instanţa va aplica re-
glementările internaţionale în direct, motivând hotă-
rârea sa şi informând despre aceasta autoritatea care a 
adoptat norma naţională respectivă şi Curtea Supremă 
de Justiţie. Totodată, în art.2 alin.(2) C.proc.pen. este 
stipulat că principiile generale şi normele dreptului in-
ternaţional şi ale tratatelor internaţionale la care Repu-
blica Moldova este parte constituie elemente integrante 
ale dreptului procesual penal şi nemijlocit dau naştere 
drepturilor şi libertăţilor omului în procesul penal, iar 
alin.(5) al acestui articol prevede că în desfăşurarea 
procesului penal nu pot avea putere juridică legile şi 
alte acte normative care anulează sau limitează drep-
turile şi libertăţile omului, încalcă independenţa jude-
cătorească, principul contradictorialităţii, precum şi 
contravin normelor unanim recunoscute ale dreptului 
internaţional, prevederilor tratatelor internaţionale la 
care Republica Moldova este parte.

Aderând în anul 1997 la Convenţia Europeană 
pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Funda-
mentale ale Omului, Republica Moldova şi-a asumat 
obligaţia de a garanta protejarea drepturilor şi a liber-
tăţilor, proclamate de Convenţie, ale tuturor persoa-
nelor aflate sub jurisdicţia sa. Din prevederile Con-
stituţiei Republicii Moldova (art.4 alin.(2)), precum 
şi din Hotărârea Curţii Constituţionale nr.55 din 14 
octombrie 1999 „Privind interpretarea unor prevederi 
ale art.4 din Constituţia Republicii Moldova”, reiese 
că Convenţia Europeană constituie o parte integran-
tă a sistemului legal intern şi, respectiv, urmează a fi 
aplicată direct, ca orice altă lege a Republicii Moldova, 
cu deosebirea că Convenţia are prioritate faţă de restul 
legilor interne care îi contravin.

În Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
nr.17 din 19.06.2000 „Privind aplicarea în practica ju-
diciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi 
ale Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţi-
lor Fundamentale ale Omului”, modificată prin Hotărâ-
rea Plenului CSJ nr.10 din 22.12.2008, se menţionează 
că „…sarcina primordială cu privire la aplicarea Con-
venţiei revine instanţelor naţionale şi nu Curţii Euro-
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pene a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Astfel, în 
cazul judecării cazurilor instanţele de judecată urmează 
să verifice dacă legea sau actul, care urmează a fi apli-
cat şi care reglementează drepturi şi libertăţi garantate 
de CEDO, sunt compatibile cu prevederile acesteia, iar 
în caz de incompatibilitate instanţa va aplica direct pre-
vederile Convenţiei, menţionând acest fapt în hotărârea 
sa. Concomitent se va ţine cont de faptul că prevederi-
le Convenţiei şi ale protocoalelor sale sunt obligatorii 
pentru Republica Moldova doar din momentul intrării 
lor în vigoare pentru Republica Moldova, adică de la  
12 septembrie 1997. Astfel, normele Convenţiei se 
extind doar asupra încălcărilor (pretinselor încălcări) 
ulterioare acestei date şi nu pot avea efect retroactiv. 
Aceasta nu se extinde însă asupra încălcărilor (pretin-
selor încălcări) care au un caracter continuu. Aceste din 
urmă încălcări sunt acele stări de fapt şi de drept care au 
început înainte de 12 septembrie 1997 şi au continuat şi 
după această dată. Instanţele judecătoreşti sunt atenţio-
nate asupra faptului că pentru aplicarea corectă a Con-
venţiei este necesară studierea prealabilă a jurispruden-
ţei Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbo-
urg, care, prin intermediul deciziilor sale, este unica în 
drept să dea interpelări oficiale aplicării CEDO, fiind, 
deci, obligatorii. Instanţele judecătoreşti sunt obligate 
să se călăuzească de aceste interpretări”.

Dreptul persoanei implicate în procesul penal de 
a participa la şedinţa de judecată este consfinţit şi 
în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din                      
10 decembrie 1948 şi în Constituţia Republicii Mol-
dova. În Articolul 10 din Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului se stipulează: „Orice persoană are 
dreptul, în deplină egalitate, să fie ascultată în mod 
echitabil şi public de un tribunal independent şi im-
parţial, care va hotărî fie asupra drepturilor şi obli-
gaţiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii 
în materie penală îndreptată împotriva ei.” Conform 
art.20 din Constituţie, orice persoană are dreptul la 
satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti 
competente împotriva actelor care violează drepturile, 
libertăţile şi interesele sale legitime şi nici o lege nu 
poate îngrădi accesul la justiţie, iar, conform art.26 
din Constituţie, dreptul la apărare este garantat.

În context, subliniem că, într-o situaţie asemănă-
toare, Curtea Constituţională a Republicii Moldova, 
prin Hotărârea nr.9 din 20.05.2008 asupra excepţi-
ei de neconstituţionalitate a prevederii de la pct.3                     
alin.(1) art.401 din Codul de procedură penală al Re-
publicii Moldova13, a stabilit: „Se declară neconstitu-
ţională prevederea: „...în ce priveşte latura penală în 
cazurile în care procesul penal se porneşte doar la plân-
gerea prealabilă a acesteia în condiţiile legii” din pct.3)      
alin.(1) art.401 din Codul de procedură penală”.

Amintim că, în cazul dat, drept temei pentru exa-
minarea dosarului a servit sesizarea Curţii Supreme de 

Justiţie asupra excepţiei de neconstituţionalitate, depu-
să la 21 februarie 2008, în conformitate cu prevederile 
art.24 şi art.25 din Legea cu privire la Curtea Constitu-
ţională şi ale art.38 şi art.39 din Codul jurisdicţiei con-
stituţionale. În şedinţa plenară a Curţii Constituţionale, 
reprezentantul Curţii Supreme de Justiţie a concretizat 
obiectul sesizării, solicitând exercitarea controlului 
constituţionalităţii prevederii pct.3) alin.(1) art.401 
C.proc.pen. în procedura excepţiei de neconstituţiona-
litate. În art. 401 C.proc.pen. sunt specificate persoane-
le care pot declara apel. Potrivit prevederii contestate 
de la pct.3) alin.(1) art.401 C.proc.pen., poate declara 
apel partea vătămată, în ce priveşte latura penală în ca-
zurile în care procesul penal se porneşte doar la plân-
gerea prealabilă a acesteia în condiţiile legii. 

Din sesizare rezulta că la Curtea Supremă de Jus-
tiţie se afla în proces de judecare recursul în anulare 
înaintat de reprezentantul părţii vătămate împotriva 
hotărârilor irevocabile pronunţate de Colegiul penal 
lărgit al Curţii Supreme de Justiţie la 6 iunie 2007 şi 
de Curtea de Apel Chişinău la 28 noiembrie 2006. La 
judecarea recursului în anulare, Plenul Curţii Supre-
me de Justiţie urma să aplice art.452 C.proc.pen. în 
coroborare cu pct.3) alin.(1) art.401 C.proc.pen.

În şedinţa Plenului Curţii Supreme de Justiţie, 
reprezentantul părţii vătămate a invocat neconstituţio-
nalitatea pct.3) alin.(1) art.401 C.proc.pen., arătând că 
norma respectivă contrazice dispoziţiile constituţionale 
cuprinse în art.16 privind egalitatea în drepturi, în art.20 
privind accesul liber la justiţie, în art.26 privind dreptul 
la apărare, în art.54 privind restrângerea exerciţiului 
unor drepturi sau al unor libertăţi, în art.119 privind 
exercitarea căilor de atac, deoarece, prin neadmiterea 
introducerii apelului sau recursului, pune partea vătă-
mată în condiţii inegale în raport cu alţi participanţi 
la procesul penal. Prin încheierea din 17 decembrie 
2007, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a ridicat în faţa 
Curţii Constituţionale excepţia de neconstituţionalitate, 
suspendând judecarea recursului în anulare.

Deoarece întrevedem o situaţie similară şi în cazul 
examinării de către instanţa de judecată a acordului 
de recunoaştere a vinovăţiei, considerăm oportun să 
reproducem integral motivele şi aprecierile Curţii 
Constituţionale, care au stat la baza Hotărârii nr.9 din 
20.05.2008, deoarece sunt relevante şi aplicabile în 
sprijinul opiniei pentru care optăm: 

„Republica Moldova a proclamat protejarea şi 
promovarea drepturilor omului drept principii de-
mocratice fundamentale. Conform art.1 alin.(3) din 
Constituţie, Republica Moldova este un stat de drept, 
democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi 
libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, 
dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori su-
preme şi sunt garantate”. 
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Dispoziţiile constituţionale privind drepturile 
şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în 
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturi-
lor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care       
Republica Moldova este parte (art.4 alin.(1) din 
Constituţie). 

Potrivit prevederii contestate de la pct.3) alin.(1) 
art.401 C.proc.pen., partea vătămată nu este în drept 
să introducă apel sau recurs în anulare conform pre-
vederilor art.452 C.proc.pen., decât în cazurile în care 
procesul penal a fost pornit în baza plângerii sale. 

Curtea consideră această normă drept neconstituţi-
onală pentru următoarele motive. 

Un principiu de bază al statului de drept este prin-
cipiul universalităţii drepturilor şi libertăţilor consa-
crate prin Constituţie şi prin alte legi şi al obligaţiilor 
prevăzute de acestea (art.15 din Constituţie). 

Potrivit art.59 alin.(1) C.proc.pen., parte vătăma-
tă este considerată persoana fizică căreia i s-a cauzat 
prin infracţiune un prejudiciu moral, fizic sau materi-
al, recunoscută în această calitate, conform legii, cu 
acordul victimei. Minorul căruia i s-a cauzat preju-
diciu prin infracţiune va fi considerat parte vătămată 
fără acordul său. 

În Recomandarea nr.(85) 11 a Comitetului de 
Miniştri al Consiliului Europei cu privire la poziţia 
victimei în cadrul dreptului penal şi procedurii pena-
le, adoptată la 28.06.1985, se subliniază că funcţia 
de bază a justiţiei penale trebuie să fie soluţionarea 
cererilor victimelor şi apărarea intereselor acestora; 
victima trebuie să dispună de dreptul de a cere or-
ganelor competente reexaminarea deciziei privind 
neurmărirea penală sau de dreptul de a iniţia urmărirea 
individuală. 

Conform Codului de procedură penală, partea 
vătămată este parte în procesul penal. Procesul penal 
are ca scop protejarea persoanei, societăţii şi a statu-
lui de infracţiuni, precum şi protejarea persoanei şi a 
societăţii de faptele ilegale ale persoanelor cu funcţie 
de răspundere în activitatea lor legată de cercetarea 
infracţiunilor presupuse sau săvârşite, astfel ca orice 
persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită 
potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să 
nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată (art.1 
alin.(2)). 

Potrivit definiţiei expuse în pct.29) art.6 C.proc.pen., 
parte în proces sunt persoanele care în procesul penal 
exercită funcţii de acuzare sau apărare în baza egalităţii 
în drepturi şi a principiului contradictorialităţii. 

Articolul 24 C.proc.pen. stipulează că părţile par-
ticipante la judecarea cauzei au drepturi egale, fiind 
învestite de legea procesual penală cu posibilităţi egale 
pentru susţinerea poziţiilor lor. Instanţa de judecată 
pune la baza sentinţei numai acele probe la a căror 

cercetare părţile au avut acces în egală măsură. Părţile 
în procesul penal îşi aleg de sine stătător poziţia, modul 
şi mijloacele de susţinere a ei, fiind independente de 
instanţă, de alte organe ori persoane. 

Curtea Constituţională relevă că la etapa urmăririi 
penale drepturile părţii vătămate sunt asigurate, inclusiv 
dreptul de a ataca ordonanţa privind refuzul de a începe 
urmărirea penală. 

Articolul 20 din Constituţie stipulează că orice 
persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea 
instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor 
care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale 
legitime. 

Codul de procedură penală, prevede, de asemenea, 
în alin.(1) art.19, că orice persoană are dreptul la exa-
minarea şi soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, 
în termen rezonabil, de către o instanţă independentă, 
imparţială, legal constituită, care va acţiona în confor-
mitate cu Codul. 

Limitând dreptul unei părţi în procesul penal de a 
exercita căile de atac, prevederea de la pct.3) alin.(1) 
art.401 C.proc.pen. încalcă principiul constituţional al 
accesului liber la justiţie. 

Conform art.54 din Constituţie, în Republica Mol-
dova nu pot fi adoptate legi care ar suprima drepturile 
şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului. 
Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus 
altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care 
corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului 
internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii 
naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a 
ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în 
masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor 
şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării 
informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi 
imparţialităţii justiţiei. 

Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia 
care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa drep-
tului sau a libertăţii. 

Prevederile de la alin.(2) art.54 din Constituţie nu 
admit restrângerea drepturilor proclamate în art.20-24 
din Constituţie. 

Prin urmare, aşa cum stipulează art.20 din Consti-
tuţie, nici o lege nu poate îngrădi accesul persoanei la 
justiţie, fie persoană fizică sau juridică, fie inculpat sau 
parte vătămată. 

Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor 
şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului admite sta-
bilirea prin legislaţia internă a limitărilor dreptului de 
acces la o instanţă de judecată, cu condiţia ca limitările 
să nu afecteze dreptul în substanţa sa, să urmărească 
un scop legitim, să existe un raport de proporţionali-
tate între măsurile restrictive şi scopul urmărit.
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Curtea reţine că această condiţie nu este respectată 
prin prevederea de la pct.3) alin.(1) art.401 C.proc.pen. 
şi subliniază că este responsabilitatea statului ca prin 
legislaţia sa să instituie toate garanţiile necesare pentru 
ca persoana să se simtă protejată, oferindu-i şansa si-
gură de a-şi revendica în justiţie un drept constituţional 
lezat, indiferent de faptul dacă este inculpat sau parte 
vătămată, dacă procesul a fost declanşat la iniţiativa sa 
sau a altei persoane. 

Potrivit art.26 din Constituţie, dreptul persoanei la 
apărare este garantat, fiecare om având dreptul să reacţi-
oneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor sale. Fiind un element esenţial 
al dreptului la un proces echitabil, dreptul la apărare 
este un drept fundamental, care nu poate fi îngrădit. 

Curtea relevă că prevederea contestată din Codul de 
procedură penală opreşte în realitate partea vătămată 
de a apela la instanţele judecătoreşti, de a fi apărată 
şi de a se prevala de toate garanţiile procesuale, care 
într-o societate democratică condiţionează procesul 
echitabil. 

Folosirea căilor de atac este garantată de art.119 
din Constituţie, părţile interesate şi organele de stat 
competente fiind în drept să exercite căile de atac, în 
condiţiile legii, împotriva hotărârilor judecătoreşti. 

Prin prevederea de la pct.3) alin.(1) art.401 C.proc.pen. 
partea vătămată este lipsită de acest drept constituţional. 
Curtea relevă că nu există o justificare obiectivă şi re-
zonabilă pentru condiţionarea exercitării de către partea 
vătămată a căilor ordinare de atac exclusiv cu privire la 
latura penală şi numai în cazul în care procesul penal a 
fost iniţiat la plângerea prealabilă a acesteia. 

Prevederile Codului de procedură penală abilitează 
procurorul cu atribuţia de a contesta necondiţionat 
sentinţele judecătoreşti. 

În cazurile nespecificate în art.276 C.proc.pen. 
„Pornirea urmăririi penale în baza plângerii victimei”, 
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale părţii 
vătămate este lăsată în exclusivitate la discreţia procu-
rorului. Dacă procurorul, din anumite motive, nu exer-
cită căile ordinare şi extraordinare de atac, interesele 
legitime ale părţii vătămate, care, potrivit prevederii 
criticate, nu este în drept să introducă apel sau recurs, 
rămân neprotejate. În cazul abţinerii procurorului de a 
folosi căile de atac, se reduce controlul judiciar asupra 
instanţelor inferioare, creşte riscul neremedierii erorilor 
judiciare. 

De remarcat, în contextul acestei cauze, că Curtea 
Constituţională s-a pronunţat asupra necesităţii ga-
rantării şi protejării dreptului persoanei la satisfacţie 
efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente 
împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile 
şi interesele sale legitime (art.20 din Constituţie) şi a 
dreptului său la apărare (art.26 din Constituţie) în mul-

tiple hotărâri ale sale (nr.20 din 16 iunie 1997, nr.22 
din  30 iunie 1997, nr.10 din 17 martie 1998, nr.16 din 
28 mai 1998, nr.8 din 15 februarie 2000, nr.7 din 13 
februarie 2001, nr.46 din 24 noiembrie 2002, nr.12 din 
19 iunie 2003, nr.2 din 19 februarie 2004)”.

Comentariile sunt de prisos. Subsemnăm integral la 
temeiurile de drept care au dus la admiterea sesizării 
asupra excepţiei de neconstituţionalitate adresate de 
Curtea Supremă de Justiţie, precum şi la motivele 
adoptării soluţiei date de Curtea Constituţională. De 
aceea, considerăm oportun, în continuare, în susţine-
rea opiniei, să evidenţiem şi unele puncte de vedere 
exprimate în doctrină cu privire la problema partici-
pării persoanelor implicate în procesul penal, altele 
decât procurorul, inculpatul şi apărătorul acestuia, la 
examinarea de către instanţa de judecată a acordului 
de recunoaştere a vinovăţiei. 

Astfel, se afirmă că participarea victimei la procesul 
de încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei 
trebuie acceptată şi din cauza că „este necesară o ast-
fel de abordare a fenomenului răspunderii penale, în 
urma căreia victima să simtă că s-a făcut dreptate”.14 
În susţinerea acestei idei ştiinţifice, relevăm o altă 
sursă informaţională, din care aflăm că în SUA, unde 
tradiţional victima nu are practic nici un rol în cadrul 
procedurii penale, în ultimul timp se întrevede o miş-
care ce optează pentru acordarea unor drepturi victimei 
în cadrul acordului de recunoaştere a vinovăţiei.15 Tot la 
acest capitol se menţionează că societatea beneficiază 
în urma participării victimei în două feluri. În primul 
rând, prin participarea victimei persoana responsabilă 
de a lua o decizie va dispune de mai multă informaţie. 
Mai multă informaţie teoretic înseamnă o decizie mai 
bună. Al doilea beneficiu, pe care îl obţine societatea, 
este că participarea acesteia promovează o funcţionare 
eficientă a sistemului justiţiei penale. Ipoteza este că, 
dacă victimele nu vor fi consultate referitor la înche-
ierea unui acord şi, în aşa fel, se vor simţi irelevante şi 
străine, ele nu vor coopera la declararea şi cercetarea 
infracţiunilor. Ca rezultat, sistemul, care într-o oare-
care măsură depinde de ele, va funcţiona mai puţin 
eficient.16

În această ordine de idei, ştiinţa juridică autohtonă 
invocă următoarele argumente „...considerăm util de a 
se prevedea participarea obligatorie a părţii vătămate 
în cadrul procedurii de acceptare a acordului. În acest 
sens, partea vătămată ar putea fi de un ajutor real ju-
decătorului în verificarea bazei faptice a acordului şi 
astfel ar preîntâmpina posibilele abuzuri din cadrul 
încheierii unui acord. De asemenea, judecătorul ar 
trebui să asculte şi opiniile părţii vătămate în ce pri-
veşte corespunderea compensaţiei pentru pagubele 
materiale sau vătămările pe care le-a avut de suferit. 
Pentru asigurarea drepturilor părţii vătămate, care 
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este şi parte civilă, considerăm că judecătorul poate 
respinge un acord, dacă nu s-a ajuns nici la o înţele-
gere în privinţa restituirii pagubelor materiale produse 
prin infracţiune... Practicienii atribuie un rol important 
părţii vătămate în cazul acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei. Fiind întrebaţi în cadrul sondajului efectuat, 
dacă partea vătămată ar trebui să aibă drept de veto la 
încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei sau 
dacă încheierea acordului trebuie să fie condiţionată de 
consimţământul părţii vătămate, 41,16% din respon-
denţi au răspuns afirmativ, iar alţii 23,52% au indicat 
că partea vătămată ar trebui să aibă drept de veto, dar 
nu în toate cazurile”.17

În consecinţă, concluzionăm că, în rezultatul ana-
lizei şi interpretării judiciare efectuate cu privire la 
normele din legislaţia procesual penală în vigoare, care 
reglementează accesul liber la justiţie, dreptul persoanei 
de a fi citată şi de a participa în şedinţa de judecată, 
dreptul la apărare, dreptul la o dezbatere judiciară 
contradictorie, dreptul la recuperarea despăgubirilor 
cauzate prin infracţiune, dreptul la exercitarea căilor de 
atac, precum şi în rezultatul examinării jurisprudenţei 
internaţionale şi cercetării doctrinei dreptului procesual 
penal, se impune ca la examinarea de către instanţa de 
judecată a acordului de recunoaştere a vinovăţiei să 
poată participa toate părţile şi persoanele implicate în 
procesul penal. 

Garantarea şi respectarea acestor drepturi procesual 
penale pune în evidenţă raportul juridic din cauza pe-
nală, direct proporţional, ce există între aceste drepturi 
şi celelalte drepturi ale victimei, care au fost încălca-
te: dreptul la viaţa şi sănătatea persoanei, dreptul la 
libertatea, cinstea şi demnitatea persoanei, dreptul la 
proprietate etc.

Pornind de la faptul că, la examinarea de către 
instanţa de judecată a acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei, sunt vizate interesele şi drepturile nu doar 
ale procurorului, inculpatului şi apărătorului acestuia, 
ci şi ale celorlalţi participanţi la procesul penal, pe 
acest fond, dincolo de rezervele sau criticile posibile în 
adresa opiniei promovate, reiterăm concluzia enunţată, 
potrivit căreia, la examinarea propriu-zisă, să fie citate 
legal toate părţile şi persoanele implicate în procesul 
penal ca, după caz, să poată participa în şedinţa de 
judecată, de rând cu procurorul, apărătorul şi inculpa-
tul, precum şi să uzeze de dreptul de a ataca cu recurs 
sentinţa adoptată în cazul acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei.

Din această perspectivă, urmărind scopul elaborării 
şi oferirii recomandărilor optime pentru rezolvarea 
problemelor juridice importante, ivite cu prilejul exa-
minării de către instanţa de judecată a acordului de 
recunoaştere a vinovăţiei, în vederea desfăşurării unei 
activităţi judiciare de bună calitate sub aspectul unificării 

jurisprudenţei naţionale şi, respectiv, ajustării acesteia 
la standardele şi practicile Curţii Europene pentru 
Drepturile Omului, propun ca hotărârea Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie „Privind judecarea cauzelor penale 
în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei” să 
cuprindă următoarele prevederi:

1) Examinarea de către instanţa de judecată a acor-
dului de recunoaştere a vinovăţiei, ca fază distinctă 
a procesului penal, reprezintă activitatea instanţei de 
judecată, în cadrul procedurii privind acordul de re-
cunoaştere a vinovăţiei, având ca obiectiv accelerarea 
soluţionării procesului penal conform unei proceduri 
speciale, prevăzute în Capitolul III, Titlul III, Partea 
Specială a Codului de procedură penală. 

Examinarea de către instanţa de judecată a acordului 
de recunoaştere a vinovăţiei, prin prisma prevederilor 
stipulate în Articolul 6 din Convenţia Europeană pentru 
Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale 
Omului, în art.20 din Constituţie şi în art.1 din Codul de 
procedură penală, urmează să contribuie la soluţionarea 
justă şi eficientă a cauzei penale deduse instanţei, cu 
respectarea drepturilor şi intereselor participanţilor la 
procesul penal.

2) Instanţa de judecată este obligată să îndeplinească 
activităţi procesuale pentru buna desfăşurare a şedinţei 
de examinare a acordului de recunoaştere a vinovăţiei 
şi, sub acest aspect, va verifica dacă este îndeplinită 
procedura de citare a părţilor şi a altor persoane parti-
cipante la procesul penal.

Şedinţa de judecată începe cu respectarea preve-
derilor art.354, 356 şi 361 C.proc.pen. şi dacă a fost 
îndeplinită legal procedura de citare.

3) După îndeplinirea prevederilor de la art.506 
alin.(3) şi (4) C.proc.pen., instanţa oferă cuvânt celor-
lalte persoane participante în şedinţa de examinare a 
acordului de recunoaştere a vinovăţiei. După luările 
de cuvânt, instanţa de judecată va proceda conform 
art.507 C.proc.pen.

4) Procedura deliberării şi pronunţării soluţiei 
instanţei la examinarea acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei se efectuează conform art.339 şi 340 
C.proc.pen.

Înmânarea copiei de pe hotărârea pronunţată se 
efectuează în conformitate cu prevederile art.399 
C.proc.pen.

5) Instanţa de judecată nu va accepta acordul de 
recunoaştere a vinovăţiei şi va dispune judecarea cauzei 
în procedură deplină în cazul în care:

a) se constată temeiurile prevăzute de art.332 
C.proc.pen.;

b) se constată temeiurile prevăzute de art.390 
C.proc.pen.; 

c) se constată temeiurile prevăzute de art.391 
C.proc.pen.; 
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d) inculpatul nu susţine acordul de recunoaştere a 
vinovăţiei şi renunţă la declaraţia sa privitor la infracţiu-
nea pusă sub învinuire (art.506 alin.(4) C.proc.pen.);

e) inculpatul nu recunoaşte acţiunea civilă sau o 
recunoaşte parţial, iar cuantumul despăgubirilor stabi-
lite de organul de urmărire penală influenţează asupra 
calificării infracţiunii imputate prin rechizitoriu;

f) se constată circumstanţe care conduc la concluzia 
că recunoaşterea vinovăţiei de către inculpat nu a fost 
făcută în mod liber, benevol, conştient, fără presiune 
sau teamă şi/sau cu încălcarea condiţiilor de iniţiere 
şi încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei 
prevăzute la art.505 C.proc.pen. (art.507 alin.(1) 
C.proc.pen.);

g) se constată circumstanţe care impun recalifi-
carea faptei inculpatului în sensul atenuării (art.325 
C.proc.pen.);

h) se constată circumstanţe care impun modifica-
rea acuzării în şedinţa de judecată în sensul agravării 
(art.326 C.proc.pen.). 

În cazul în care a fost acceptat acordul de recunoaş-
tere a vinovăţiei, nu se admite modificarea acuzării în 
dezbaterile judiciare în sensul agravării ei.

6) În cadrul dezbaterilor judiciare, cuvânt se oferă 
părţilor şi celorlalte persoane participante în şedinţa 
de judecată, iar opiniile formulate în luările de cuvânt 
urmează a fi relevate în cuprinsul sentinţei.

7) În cazul în care, la examinarea acordului de recu-
noaştere a vinovăţiei, se constată că în procesul penal 
este înaintată acţiunea civilă şi, pentru soluţionarea ei, 
se impune administrarea de probe în faţa instanţei, se 
va dispune disjungerea ei, urmând ca acţiunea civilă, 
după caz, să fie soluţionată de instanţa civilă.

8) În cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei 
în privinţa minorului, instanţa va aplica procedura 
respectivă, cu completările şi derogările stipulate la 
Capitolul I, Titlul III, Partea Specială a Codului de 
procedură penală, care reglementează procedura în 
cauzele privind minorii.

9) În cazul acordului de recunoaştere a vinovăţiei, 
sentinţa poate fi atacată cu recurs de orice parte şi 
persoană implicată în procesul penal în cauza respec-
tivă.

În concluzie, avându-se în vedere ansamblul mo-
tivelor şi argumentelor expuse, pentru a evita situaţii 
duplicitare la interpretarea judiciară, consider cu 
fermitate – şi în total dezacord cu soluţia surprinsă în 
hotărârea explicativă menţionată, că ultima propoziţie 
din art.508 C.proc.pen. necesită a fi modificată în ur-
mătoarea redacţie legislativă: ,,Dezbaterile judiciare 
se compun din discursurile părţilor participante la 
procesul judiciar, care pot lua încă odată cuvântul în 
formă de replică”. O eventuală legiferare, în sensul 
propunerii formulate, ar duce la înlăturarea limitării 

nejustificate privind participarea părţilor la examinarea 
de către instanţa de judecată a acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei, astfel contribuind decisiv la realizarea 
dreptului fundamental la un proces echitabil în juris-
prudenţa Republicii Moldova.
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Moldova, 2003, nr.104-110/447.
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SUMMARY
The right to social protection is a matter of great importance in our society. The occurrence of such 

events as: birth, death, illness, unemployment, old age, invalidity, loss of the supporter, etc. generate legal 
relations in the field of social protection law. In the public system, the person may benefit of social insurance 
benefits delivered in monetary form or in kind, other social services according to the provisions of the 
social protection law. On the one hand, social insurance benefits are provided only to persons who paid 
mandatory social insurance benefits, on the other hand, some of the rights are guaranteed to all persons 
in need. Thus, there are two basic institutions within social protection law that compete reciprocally each 
other: social insurance and social assistance - as indicators of the social policy of the state.

A
protecţie socială, având la bază două componente  care 
se completează reciproc: asigurarea socială  şi asisten-
ţa socială. A apărut  necesitatea diferenţierii  stricte a 
acestor noţiuni în cadrul dreptului protecţiei sociale.

  Cu acest scop, vom analiza   fiecare dintre elemen-
tele componente ale sistemului de protecţie socială, 
evidenţiind trăsăturile distinctive ale acestora.

Practica mondială demonstrează că sistemul de 
asigurări sociale este una dintre principalele instituţii 
de protecţie socială în condiţiile economiei de piaţă, 
care  garantează  realizarea dreptului constituţional al 
cetăţenilor  de asigurare materială la bătrâneţe, în caz 
de boală, pierdere totală a capacităţii de muncă, pierdere 
a întreţinătorului, şomaj.

Asigurarea  socială.  Termenul asigurare îşi trage  
originea  de la cuvântul francez assurance, ceea ce  
înseamnă încredere, garanţie, siguranţă. Raportat la 
sistemul de protecţie socială, acest termen capătă ca-
lificativul „social”, devenind asigurare socială  (engl. 
social insurance).

Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, 
prin asigurări sociale  se înţelege forma de ocrotire a 
persoanelor încadrate, constând în acordarea de aju-
toare materiale şi asistenţă medicală  în caz de boală,  
în trimiterea la odihnă sau tratament.1 

Asigurările sociale  ca  ramură  separată de drept 
încep  să fie  descrise în conţinutul Legii  cu privire 
la  pensiile de stat  din 14 iulie 1956.2   Un moment  
important în  crearea unui sistem de asigurare  socială 

în RSSM a fost Legea cu privire  la pensiile şi indemni-
zaţiile  membrilor  colhozurilor, adoptată  de  Sovietul 
Suprem  la 15.07.1964.3   

Până în anii 1960  în cazul pierderii capacităţii de 
muncă  sau ieşirii la pensie,  asigurarea  socială  era  
reglementată de dreptul muncii sau de dreptul agrar.4  
Mai târziu, după anul 1966,     asigurările sociale  au 
fost  incluse ca  instituţie  distinctă   a  ramurii   drep-
tului  protecţiei sociale.5    

   Definiţia  legală a  noţiunii de  asigurări sociale 
este enunţată în art.1 din Legea privind sistemul pu-
blic de asigurări sociale: „sistem de protecţie socială a 
persoanelor asigurate, constând în acordarea de indem-
nizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de 
alte prestaţii”.6 Iar sistemul  public de asigurări sociale   
este un  ansamblu  organizat  de forme de  asigurări  so-
ciale,   care îşi păstrează  individualitatea, depind unele 
de altele, realizându-se  aspectul de totalitate  prin care  
sunt ocrotiţi asiguraţii.  Administrarea şi gestionarea  
sistemului  public de asigurări sociale se efectuează de 
către Casa Naţională  de Asigurări Sociale, care este 
o instituţie publică autonomă   de interes naţional, cu 
personalitate juridică.7   

 Asigurările sociale reprezintă un sistem de indem-
nizaţii băneşti, ce permit compensarea principalelor 
tipuri de pierdere a capacităţii de muncă şi, în conse-
cinţă, a salariului din motive obiective: boală, şomaj, 
vârstă înaintată, naşterea copilului, schilodirea la locul 
de muncă şi alte prestaţii, prevăzute de legislaţie. Asi-
gurările sociale se bazează pe principiul participării, 
adică, pe contribuţiile personale ale asiguraţilor.8   

CONCEPTUL  DE  ASIGURARE  SOCIALă  ŞI  DE  ASISTENŢă 
SOCIALă  CA  INSTITUŢII  jURIDICE  ALE  DREPTULUI 

PROTECŢIEI  SOCIALE:  DISTINCŢIA  LOR
 Ludmila  PrOcA,  

doctor  în drept, conferenţiar universitar (USM) 
 

Recenzent: Nicolae  rOMAndAş, doctor  în drept, conferenţiar universitar  (USM)

ctualmente,  una dintre sarcinile politicii sociale a 
statului constă în  formarea unui sistem eficient  de 
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Doctrinarii definesc, cu mici deosebiri în formulare,  
asigurările sociale, în sens juridic, drept „ansamblul 
de norme juridice care reglementează: 

a) asigurarea materială de bătrâneţe, boală sau ac-
cident a persoanelor care sunt subiecte într-un raport 
juridic de muncă sau a altor categorii de persoane pre-
văzute de lege, precum şi a urmaşilor acestora; 

b) asigurările sociale de sănătate, pe cele privind 
măsurile pe care unităţile sunt obligate să le ia pentru 
calificarea şi încadrarea în muncă a persoanelor cu 
dizabilităţi, precum şi pe cele ce se referă la asigurările 
de şomaj; 

c) structura, funcţionarea şi atribuţiile organelor 
înfiinţate în scopul înfăptuirii dreptului la asigurare 
materială, precum şi cele referitoare la constituirea şi 
utilizarea fondurilor băneşti necesare; 

d) recuperarea socială şi profesională a persoane-
lor care, fiind încadrate în muncă, nu mai pot lucra în 
meseria sau profesia lor, ca urmare a unor accidente, 
boli profesionale sau altor boli care produc invalidi-
tate”9,10; 

e) relaţiile juridice care se nasc, se modifică şi se 
sting în legătură cu acoperirea unor riscuri sociale ca 
atare determinate de lege11, din contul şi în conformitate 
cu salariul fiecărei persoane, din care au fost achitate 
contribuţii la fondurile de asigurări sociale.12   

 Diversitatea schemelor de asigurări sociale a 
generat discuţii aprinse în literatura de specialitate 
referitoare la un model „tip” de asigurare socială. Ge-
neralizând aceste contradicţii doctrinare,  observăm  că 
teoreticienii au evidenţiat două tipuri tradiţionale de 
asigurări: de tip bismarckian şi de tip beveridgean.

Specificul asigurărilor sociale de tip Bismarck  rezi-
dă în faptul că acestea sunt asigurări  sociale obligatorii.  
Ocrotirea populației  active de la scăderea bruscă a 
veniturilor în rezultatul riscurilor  sociale este scopul 
principal  al asigurării  sociale.  Acest model de asigurări 
sociale  se bazează pe principiile ajutorului  reciproc  
solidar  obligatoriu între patron și angajator, care asigură 
oricărei persoane  posibilitaea  de a repartiza  venitul 
personal  în corespundere  cu diferite circumstanţe ale 
vieţii  ei (aptă de muncă, inaptă de muncă, bolnavă).  
Acest model  al  asigurărilor  sociale  constă în faptul  că 
accentul se pune pe fondul de asigurări sociale, care este 
independent de bugetul de stat, a cărui administrare cade 
în sarcina mai multor instituţii sociale (patronat, guvern 
şi sindicate), iar mărimea beneficiilor este corelată direct 
cu cea a contribuţiilor.  Modelul  dat  funcţioneză în 
Franţa, Italia, Grecia, Germania, Austria. 

Asigurările de tip Beveridge presupun acordarea 
unor beneficii relativ constante întregii populaţii, fiind 
finanţate din bugetul public, iar unicul administrator al 

sistemului este statul, care stabileşte atât tipul, cât şi ni-
velul venitului.13   Modelul Beveridge este caracteristic  
pentru   Canada, Australia, Marea Britanie, Irlanda şi 
alte ţări  din Europa.  (Modelul Beveridje   foloseşte 
pe larg  principiile organizării sistemelor sovietice  de 
stat  de asistenţă socială. Principalul scop  al institu-
tului  asistenţei sociale de stat  este lupta cu sărăcia, 
bazată pe redistribuirea veniturilor între bogaţi şi săraci. 
Asistenţa socială de stat este finanţată  din mijloacele 
bugetului de stat. Alte institute  ale asistenţei sociale  
dezvoltate îndeplinesc rolul sistemelor suplimentare  
de protecţie.) 

Raportând aceste două teorii la sistemul actual de 
asigurări sociale din Republica Moldova, constituit în 
baza Legii privind sistemul public de asigurări sociale, 
nr.489 din 08.07.199914, constatăm  că acesta este de tip 
bismarckian,15 organizându-se şi funcţionând în baza 
următoarelor principii, prevăzute în art.3:

a) unităţii, potrivit căruia statul organizează şi 
garantează sistemul public bazat pe aceleaşi norme 
de drept;

 b) egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la 
sistemul public – contribuabili şi beneficiari – un tra-
tament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile 
şi obligaţiile prevăzute de lege;

 c) solidarităţii sociale, inter- şi intrageneraţii, con-
form căreia participanţii la sistemul public îşi asumă 
conştient şi reciproc obligaţii şi beneficiază de dreptul 
pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor 
sociale; 

d) obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi 
juridice au obligaţia de a participa la sistemul public, 
iar drepturile de asigurări sociale se exercită corelativ 
îndeplinirii obligaţiilor;

 e) contributivităţii, conform căruia fondurile de 
asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor 
datorate de persoanele fizice şi juridice participante 
la sistemul public, iar drepturile de asigurări sociale 
se cuvin pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale 
plătite;

 f) repartiţiei, potrivit căruia fondurile de asigurări 
sociale se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin 
sistemului public; 

g) autonomiei, potrivit căruia sistemul public se 
autoadministrează.

Teoreticienii A.Casian şi E.Buşmachiu  subliniază 
că sistemul asigurărilor sociale încorporează asigurarea 
obligatorie (de stat; statală profesională) şi asigurarea 
benevolă (nestatală; nestatală profesională).

Asigurarea obligatorie reflectă relaţiile juridico-
civile, legate de constituirea şi realizarea în temeiul 
legii a resurselor fondului de asigurări. Asigurarea 
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benevolă se deosebeşte de cea obligatorie prin faptul 
că relaţiile juridico-civile apar datorită manifestării 
voinţei părţilor: asigurătorul (compania de asigurări) 
şi asiguratul (persoana fizică sau juridică).16  

În domeniul protecţiei sociale ne interesează anume 
asigurările sociale statale, fiindcă cele nestatale sunt 
reglementate de normele altor ramuri de drept. 

În conformitate cu art.4 din Legea  privind sistemul 
public de asigurări sociale, nr.489 din 08.07.1999,17   
în sistemul public naţional sunt asigurate obligatoriu, 
prin efectul legii:

persoana care desfăşoară activitate pe bază de 1) 
contract individual de muncă;

persoana care desfăşoară activitate în funcţie 2) 
electivă sau este numită la nivelul autorităţii executive, 
legislative sau judecătoreşti, pe durata mandatului, 
ale cărei drepturi şi obligaţii sunt asimilate cu cele ale 
persoanei prevăzute la pct.1);

persoana care realizează un venit anual echiva-3) 
lent cu cel puţin 4 salarii medii lunare pe economie şi 
este: asociat unic, comanditar, acţionar sau manager în 
societate comercială cu care nu a încheiat contract indi-
vidual de muncă; manager cu contract de management; 
membru al unei asociaţii familiale; autorizată să des-
făşoare activitate independentă; angajată în o instituţie 
internaţională dacă nu este asiguratul acesteia; membru 
de cooperativă meşteşugărească; desfăşoară activitate 
în o unitate de cult recunoscută şi nu are încheiat con-
tract individual de muncă; a atins vârsta de 16 ani şi nu 
întâmpină restricţii în asigurarea obligatorie;

persoana care realizează un venit anual echiva-4) 
lent cu cel puţin 3 salarii medii lunare pe economie şi 
are proprietate şi/sau este arendaş de terenuri agricole 
şi forestiere; desfăşoară activitate agricolă în cadrul 
gospodăriei ţărăneşti sau activitate privată în domeniul 
forestier; este membru al unei societăţi agricole sau al 
altor forme de asociere din agricultură;

persoana care realizează prin cumul un venit 5) 
anual echivalent cu cel puţin 4 salarii medii lunare 
pe economie şi se regăseşte în două sau în mai multe 
situaţii specificate în prezentul articol. 

Legiuitorul, prin art.6 din aceeaşi lege, prevede 
posibilitatea fiecărei persoane neasigurate să-şi exteri-
orizeze voinţa şi să se asigure benevol prin încheierea 
unui contract individual de asigurări sociale încheiat 
cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.18 

Fondurile asigurărilor sociale se constituie, în ma-
joritatea ţărilor, din cotizaţiile agenţilor economici, 
salariaţilor şi statului, în diferite proporţii, precum şi 
din alte surse. În Republica Moldova acest fond poar-
tă denumirea Bugetul Asigurărilor Sociale, ale cărui 
venituri  provin din contribuţii de asigurări sociale, 

transferuri din bugetul de stat şi din alte venituri (din 
dobânzi, din majorări de întârziere).19

Contribuţia de asigurări sociale constituie o „sumă 
datorată în mod obligatoriu de participantul la sistemul 
public de asigurări sociale”20   şi este achitată de: asigu-
raţi; angajatori; persoanele juridice asimilate, angajato-
rul, la care îşi desfăşoară activitatea persoanele în funcţii 
elective sau care sunt numite la nivelul autorităţii execu-
tive, legislative sau judecătoreşti, pe durata mandatului; 
persoanele care încheie contract de asigurare; persoanele 
care îşi desfăşoară activitatea, în bază de contract indi-
vidual de muncă, la angajatorii care nu sunt înregistraţi 
în calitate de rezidenţi în Republica Moldova.21  

Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt dife-
renţiate în funcţie de condiţiile de muncă normale sau 
speciale, fiind aprobate anual, iar suma acestora nu 
poate fi mai mică decât cea prevăzută de legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat.

De  menţionat că reforma sistemului de pensii în 
Republica Moldova presupune transferul treptat al 
obligaţiilor de plată a contribuţiilor de la angajatori spre 
salariaţi. Anual, contribuţiile plătite de către angajatori 
vor fi diminuate cu un punct procentual, în timp ce 
contribuţiile individuale ale salariaţilor vor creşte cu un 
punct procentual pe an. Dacă în anul 2004 contribuţia 
individuală a însumat 1% din salariul calculat şi alte 
recompense, atunci în anul 2005 aceasta a ajuns la 2%, 
în 2006 – la 3%, în 2007 – la 4%, în 2008 – la 5%, în 
2009 și în 2010 – la 6%.22   

 Au fost  evidenţiate  următoarele particularităţi ale 
asigurărilor sociale23:

1) constituie un subsistem al sistemului de protecţie 
socială, instituit, controlat, garantat de stat şi funda-
mentat pe principiul contributivităţii;

2) reprezintă o formă a asigurării materiale a persoa-
nelor care au fost afectate de situaţiile de risc social;

3) trebuie analizate sub două aspecte: în calitate de 
tip al securităţii sociale şi sector al politicilor sociale;

4) acordarea prestaţiilor de asigurări sociale este 
condiţionată de existenţa a doi factori: reglementarea 
legală şi plata contribuţiilor;

5) raporturile de asigurări sociale reprezintă relaţiile 
juridice care se nasc, se modifică şi se sting în legătură 
cu acoperirea unor riscuri sociale, cărora le sunt carac-
teristice următoarele trăsături:

subiectele raportului de asigurare socială  sunt, •	
pe de o parte, persoana fizică (asiguratul), iar, pe de 
altă parte, organizaţia de asigurări prin organismele 
competente;

conţinutul raporturilor de asigurare este, în esenţă, •	
alcătuit din dreptul asiguratului la primirea  prestaţiei   
de asigurări sociale şi obligaţia corelativă a instituţiei 
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de asigurări de a o plăti şi din obligaţia asiguratului 
de a vira contribuţia de asigurări sociale corelativă 
cu dreptul instituţiei de asigurare de a pretinde plata 
contribuţiei (raport juridic de tip comutativ);

raportul de asigurare se naşte, de regulă, •	 ex lege, 
neavând la bază voinţa subiectelor sale;

conţinutul raportului de asigurare este prestabilit •	
prin lege;

obiectul raportului de asigurare constă, în princi-•	
pal, din furnizarea unor prestaţii băneşti: indemnizaţie, 
pensie, ajutoare, ce reprezintă venituri de înlocuire 
a câştigului profesional (salariu, alte forme de venit 
profesional),  

Asistenţa socială. Datorită orientării practice, 
asistenţa socială a fost sistematic reaşezată şi repozi-
ţionată structural în cadrul statului bunăstării, astfel 
încât a trebuit să accepte mereu compromisuri. A 
fost denumită ironic de către В.Jordan şi С.Jordan 
„câinele care nu a lătrat niciodată”, ceea ce, în opinia 
lui D.Buzducea, a condiţionat „o oarecare demorali-
zare, dezorientare şi, evident, incertitudine în rândul 
asistenţilor sociali”.24  

Deşi în ultimele decenii asistenţa socială s-a con-
fruntat cu diverse dubii determinate de factori negativi 
şi mai puţin controlabili, putem constata că astăzi ea şi-a 
afirmat necesitatea şi utilitatea, devenind un partener 
credibil şi integru al lumii civilizate, situându-se la 
intersecţia dintre voinţa politică, resursele economice, 
politicile sociale şi nevoile locale.25

 Termenul asistenţă îşi trage sorgintea de la cu-
vântul  englez assistance, ceea ce înseamnă sprijin, 
ajutor, iar, utilizat în domeniul protecţiei sociale, acest 
termen obține calificativul „social”, devenind asistenţă 
socială.

 Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, 
asistenţa socială constituie „un sistem de ajutorare 
materială a persoanelor care nu sunt apte de muncă şi 
nu dispun de mijloacele necesare traiului”.26

   Legiuitorul moldav, în art.1 din Legea asistenţei 
sociale, nr.547 din 25.12.200327,   defineşte asistenţa 
socială drept o componentă a sistemului naţional de 
protecţie socială, în cadrul căruia statul şi societatea 
civilă se angajează să prevină, să limiteze sau să înlăture 
efectele temporare sau permanente ale unor evenimente 
considerate drept riscuri sociale, care pot genera mar-
ginalizarea ori excluderea socială a persoanelor şi a 
familiilor aflate în dificultate.

Observăm că în această definiţie conceptul de asis-
tenţă socială este corelat cu cel de risc social, astfel 
evidenţiindu-se menirea economică a acestui sistem – 
ajutorarea materială a persoanelor afectate de situaţii 
de risc social.

Literatura de specialitate cunoaşte o varietate de 
definiţii ale acestei noţiuni, fiecare din ele evidenţiind 
unul din aspectele asistenţei sociale.

 Încercând a alege o definiţie cât mai completă, 
ne-am oprit la cea propusă de M.Bulgaru, care susţine 
că asistenţă socială, lato sensu, reprezintă o activitate 
de ajutorare a oamenilor (prin susţinere şi protecţie, 
corecţie şi reabilitare) să-şi învingă greutăţile, să-şi 
dezvolte capacităţile de a soluţiona de sine stătător 
problemele, iar stricto sensu – o activitate orientată spre 
rezolvarea problemelor sociale ale unor persoane aparte 
sau ale unor grupuri de persoane care nu mai dispun de 
resurse materiale, sociale şi morale, care nu mai sunt 
în stare să-şi asigure prin eforturi proprii un trai decent 
(copii orfani, familii dezmembrate, pensionari, şomeri, 
invalizi, devianţi, refugiaţi etc.).28  

Potrivit unei alte definiţii, asistenţa  socială este: 
,,un ansamblu de servicii sociale, în bani sau în na-
tură, servicii medicale, diverse forme de recuperare 
socială şi profesională, servicii de plasare în câmpul 
muncii, servicii sociale acordate familiei, bătrânilor, 
invalizilor etc., având la bază principiul nominativ sau 
categorial”.29

Se mai susține  că asistenţa socială  desemnează 
un ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi 
profesionalizate, servicii specializate  de protejare a  
persoanelor, grupurilor, comunităţilor  cu probleme spe-
ciale, aflate temporar în dificultate, care, din cauza  unor 
motive  de natură  economică, socioculturală, biologică 
sau psihologică, nu au posibilitatea  de a realiza  prin 
mijloace şi eforturi proprii  un mod decent de viaţă.30 

A.Athanasiu menţionează  că noţiunea de asistenţă 
socială desemnează, într-un prim înţeles, principiile 
generale pe care se întemeiază ajutorul acordat comu-
nităţilor sociale aflate în nevoie, iar într-o altă accepţie 
– ansamblul mijloacelor tehnico-financiare utilizate de 
puterea publică pentru aplicarea politicilor sociale.31 

C.Ţiclea, S.Ghimpu și C.Tufan susţin că asistenţa 
socială constituie „o componentă esenţială a securităţii 
sociale, reprezentată de un sistem de norme juridice 
prin care se pun în aplicare măsurile de protecţie şi 
acordare a unor prestaţii familiilor cu copii, diferitelor 
categorii de minori şi bătrâni, persoanelor cu dizabilităţi 
şi altor beneficiari, aflaţi în nevoie  şi  suportate, după 
caz, din bugetul de stat sau bugetele locale”.32,33  

Din  cele expuse  constatăm, că  elementele prin-
cipale  ale definiţiilor  sunt  determinate de  sfera 
persoanelor aflate în nevoie, de structura de organizare 
şi funcţionare, precum şi de modul de  finanţare a sis-
temului de asistenţă  socială. 

Nevoia socială  constituie ansamblul nevoilor a 
căror satisfacere  este indispensabilă  pentru asigurarea 
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unui nivel  şi stil de viaţă  adaptate  nivelului de dez-
voltare şi statutului grupului.  Nevoile pot fi: primare,  
adică acelea  care  sunt indispensabile vieţii, cum ar 
fi  hrana, îmbrăcămintea etc.; secundare, care sunt 
necesare, dar nu indispensabile  pentru a supravieţui: 
lectură, recreere; terţiare  sunt acele nesemnificative 
(de exemplu, cadourile).34 

 Sărăcia absolută, sau marea sărăcie, este o situa-
ţie, în care nevoile fundamentale  nu sunt  satisfăcute.  
Sărăcia  relativă  este definită  în raport cu  nevoile 
sociale  comparative.  

Astfel, Uniunea Europeană consideră că  sunt sărace  
persoanele  care dispun de resurse  atât de reduse,  încât 
nu pot accede  la modul de viaţă  pe care oamenii îl 
găsesc normal  pentru  societatea în care trăiesc.35    

Discuţii doctrinare au cauzat şi aspectele sub care 
ar trebui analizată asistenţa socială. În acest sens, 
M.Bulgaru și M.Dilion, E.Zamfir și C.Zamfir opinează 
că asistenţa socială trebuie privită din următoarele per-
spective: ca profesie cu un statut propriu, cu obiective 
şi caracteristici distincte; ca sistem educaţional de 
formare şi educare a specialiştilor; ca sistem instituţi-
onal-administrativ, incluzându-se aici sfera serviciilor, 
activităţilor practice desfăşurate în vederea soluţionării 
cazurilor.36, 37    

 Anume din cea din  urmă perspectivă, propusă  de 
doctrinarii autohtoni  şi  romăni M.Bulgaru și M.Dilion, 
E.Zamfir și C.Zamfir,  asistenţa socială  este  cercetată 
pentru prima dată  ca instituţie distinctă a dreptului  
protecţiei sociale în Republica Moldova în aspectul 
ei instituţional administrativ, incluzând  sfera servi-
ciilor, activităţilor practice  de acordare a prestaţiilor 
sociale băneşti  şi în natură  în  vederea soluţionării 
cazurilor.38

Asistenţa socială, în sens juridic, constituie o in-
stituţie a dreptului securităţii sociale, care grupează 
ansamblul normelor juridice ce reglează relaţiile sociale 
născute între o persoană sau familie,  afectată de con-
secinţele economice negative ale pierderii potenţialului 
fizic, statutului ocupaţional sau social (boală, accident, 
dizabilitate, îmbătrânire, deces, maternitate, şomaj, ina-
daptare socială etc.), şi organele competente, cu privire 
la acordarea prestaţiilor şi/sau serviciilor sociale.39

Raporturile de asistenţă socială trebuie deosebite de 
cele de asigurări sociale, care au o sferă de cuprindere 
mai redusă datorită calităţii de asigurat şi care, la rân-
dul lor, sunt condiţionate de o anumită situaţie juridică 
(de exemplu, cea de salariat). Aria de cuprindere a 
raporturilor de asistenţă este mai extinsă,  derivată din 
noţiunea de nevoie. Într-adevăr, asistenţa  socială are 
o vocaţie  universală  pentru că nevoia, odată dovedi-
tă, permite accesul  tuturor  categoriilor de persoane  

defavorizate, adică al celor aflaţi în situaţii dificile, din 
punct de vedere matrial, la prestaţiile  ce se acordă  în 
astfel de situaţii.40

Specificul acestor raporturi constă în faptul că: sunt 
reglementate exclusiv prin lege; subiectele raporturilor 
sunt persoanele fizice aflate în nevoie, pe de o parte, 
şi statul, prin organismele sale specializate, pe de altă 
parte; în conţinutul acestor raporturi intră dreptul per-
soanelor asistate social de a primi prestaţiile în bani sau 
în natură stabilite de lege, precum şi obligaţia organelor 
specializate ale statului de a le acorda; prestaţiile au 
un cuantum forfetar şi ele nu sunt în mod obligatoriu 
succesive ca cele de asigurări sociale.41  

Au fost evidenţiate  următoarele trăsături definitorii 
ale asistenţei sociale42:

Este unul din elementele constitutive ale siste-1. 
mului de protecţie socială;

Dimensiunea juridică a asistenţei sociale pre-2. 
supune baza legală pentru executarea programelor 
asistenţiale menite a transpune în viaţă obiectivele 
politicii sociale. Astfel, prin adoptarea Legii asistenţei 
sociale, nr.547 din 25 decembrie 200343, şi a Hotărârii 
cu privire la eficientizarea sistemului de asistenţă so-
cială, nr.1117 din 27.10.200544, sistemul de asistenţă 
socială moldovenesc reevaluează şi completează sis-
temul valorilor cărora necesită să li se acorde atenţie. 
Observăm, că accentul politicii sociale în domeniu 
trebuie fixat nu doar pe depăşirea stării de dependenţă 
socială, înlăturarea stării de dificultate a persoanelor sau 
a familiilor, asigurarea integrării lor sociale, dar şi pe 
reintegrarea socială a persoanei sau a familiei cu statut 
social lezat, prin restabilirea şi îmbunătăţirea relaţiilor 
acestora în societate.

Schimbarea opticii politicii sociale în domeniul 3. 
asistenţei sociale din ultimii ani vizează următoarele 
direcţii: creşterea rolului statului şi al societăţii civile 
în protecţia socială a grupurilor afectate de schimbă-
rile economice ale tranziţiei şi garantarea prestaţiilor 
în bani şi în natură, precum şi a serviciilor sociale  
familiilor cu copii, mamelor solitare, copiilor invalizi 
minori, bătrânilor şi persoanelor cu dizabilităţi lipsite 
de sprijin material şi susţinători legali, persoanelor care 
au participat la lichidarea avariei de la Cernobâl sau la 
acţiunile militare din Transnistria (1992) etc.

Sistemului de asistenţă socială îi este caracteris-4. 
tică o modalitate specifică de finanţare. Dacă în cazul 
asigurărilor sociale acoperirea riscurilor se realizează 
din cotizaţiile celor ce prestează munca, adică în baza 
principiului contributivităţii, de la BASS a  CNAS,  
atunci în cazul asistenţei sociale finanţarea se realizează 
de la bugetul de stat, bugetele locale şi alte surse (fon-
duri extrabugetare, donaţii, sponsorizări sau contribuţii, 
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plătite de persoanele beneficiare de servicii sociale), 
în baza principiului solidarităţii sociale, principiului 
nominativ şi categorial, cu condiţia ca subvenţia să nu 
fie mai mică decât nivelul de subzistenţă.
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SUMMARY
Equality of citizens – one of the fundamental principles of constitutionalism and the elements of democracy, 

which means officially recognized the equality of citizens before the state, the court, i.e. equality of rights, 
freedoms and responsibilities of citizens of one state, irrespective of gender, race, nationality, language, 
property and official status, place of residence, religion, creed, etc. In Moldova, this principle is enshrined 
in Art. 16 of the Constitution of Moldova. On an example of activity of the National Institute for Women of 
Moldova «Equality» is described as a role of a civil society on protection of the given principle.

P
элемент демократии, означающий официально приз-
наваемое равенство граждан (подданных) перед 
государством, законом, судом, т.е. равенство прав, 
свобод и обязанностей граждан одного государства 
независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 

Можно также говорить о равноправии неза-
висимо от гражданства, поскольку многие права 
и свободы гарантируются любой личности (в Рес-
публике Молдова, в ряде конституционных норм 
это отражается формулировками „все равны перед 
законом и судом”, „каждый имеет право”, „каждому 
гарантируется”). 

Следует различать понятия «равенство» и «рав-
ноправие». Люди не равны по своим физическим 
и психическим возможностям, по уровню жизни, 
другим характеристикам, и в этом отношении ника-
кое право не в состоянии уравнять их. Социальное 
равенство на данном этапе и, видимо, в обозримой 
перспективе неосуществимо. Конституция может 
предоставить лишь равные права, одинаковые 
юридические (но не фактические) возможности 
пользоваться ими, а также установить равные для 
всех обязанности. Конечно, абсолютного равен-
ства прав и обязанностей для всех быть не может. 
Это относится также к основным правам и обя-
занностям в конституционном праве. Они могут 
быть неодинаковыми для различных групп людей 
(как отмечалось, определенные ограничения воз-
можны для иностранцев, конституции говорят об 
особых правах молодежи, не все граждане имеют 

Гражданское  общество  и  принципы  равенства 
в  Молдове

Борис СоСна, 
доктор права, и.о. профессора  (Европейский университет Молдовы)

авноправие граждан – это один из основопо-
лагающих принципов конституционализма и 

избирательные права и т.д.), но в пределах каждой 
группы лиц эти права и обязанности должны быть 
одинаковы для всех ее членов.

Равноправие может быть осуществлено в усло-
виях социального неравенства, однако до опреде-
ленного предела, поскольку социальное неравен-
ство оказывает огромное влияние на равноправие 
людей (например, при освобождении обвиняемого 
под залог, что практикуется во многих демократи-
ческих государствах, богатый выходит на свободу, 
а бедный, который не в состоянии внести залог, 
остается в тюрьме).

Установление законом неравных прав граждан 
не соответствует общечеловеческим ценностям и 
называется дискриминацией – различием в правах. 
В фашистской Германии существовало неравенство 
в правах так называемых лиц арийской расы и 
других граждан (особому притеснению и даже мас-
совому истреблению подвергались евреи), в ЮАР, 
до принятия в 1994 г. временной Конституции, су-
ществовал апартеид, африканцы, другие категории 
небелого населения не имели прав граждан.

Большинство конституций (особенно старых) 
говорят о трех сторонах принципа равноправия: 
равенство граждан перед законом; равноправие 
независимо от расы и национальности; равнопра-
вие женщины и мужчины. Первое означает, что 
закон одинаково распространяется на всех, неза-
висимо от должностного, социального положения, 
образо вания лица, каких-либо заслуг и иных ка-
честв личности. Какие-то исключения могут быть 
установлены только законом, если Конституция 
допускает это.

Равноправие, независимо от расы и националь-
ности, означает, что права граждан не могут зависеть 
от цвета их кожи или национальности. Во второй 
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мировой войне были разгромлены фашистские 
государства, официальной доктриной и практикой 
которых было национальное неравноправие граж-
дан; в 90-х годах покончено с апартеидом в ЮАР; 
сегрегация (разделение белых и цветных в местах 
общественного пользования), существовавшая в 
США, давно признана Верховным судом неконсти-
туционной сначала в государственных, а затем и в 
частных школах, больницах, на транспорте и т.д.

Равноправие женщин и мужчин предполагает 
юридические условия для их одинакового участия 
во всех сферах общественной жизни, для равного 
положения в семье. 

В Молдове, равноправие всех граждан провоз-
глашено и частью (2) ст.16 Конституции, согласно 
которой все граждане Республики Молдова равны 
перед законом и властями независимо от расы, на-
циональности, этнического происхождения, языка, 
религии, пола, взглядов, политической принадлеж-
ности, имущественного положения или социально-
го происхождения.

Закрепленный международным правом и 
Конституцией Республики Молдова, принятой 
29.07.1994 года, принцип равноправия женщин и 
мужчин конкретизируется в ст.2, 5, 16, 19, 20, 21, 26, 
58, 74 и 79 Семейного кодекса Республики Молдова 
(СК РМ) № 1316-XIV от 26.10.2000 года.1

В Уголовном кодексе Молдовы (ст.176) закре-
плено, что нарушение прав и свобод граждан, га-
рантированных Конституцией и другими законами, 
в зависимости от пола, расы, цвета кожи, языка, 
религии, политических или иных убеждений, на-
ционального или социального происхождения, 
принадлежности к национальному меньшинству, 
имущественного, сословного или иного положения, 
совершенное должностным лицом и повлекшее 
ущерб в значительных размерах, наказывается 
штрафом в размере от 300 до 600 условных единиц 
или неоплачиваемым трудом в пользу общества на 
срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы 
на срок до 3 лет, во всех случаях с лишением (или 
без лишения) права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью 
на срок от 2 до 5 лет.2

Равенство мужчин и женщин – это вопрос равен-
ства человеческого существования. Дискриминация 
между мужчинами и женщинами недопустима. 
Исторический опыт требует соблюдать права че-
ловека безотносительно пола.3

Равенство полов – это равноправие женщин и 
мужчин во всех сферах общественной и частной 
жизни. Это понятие предполагает признание и 

оценку взаимодополняемости различных ролей, 
присущих женщинам и мужчинам в обществе.

Обеспечение равных возможностей для мужчин 
и женщин является одним из важных показателей 
продвижения общества по демократическому пути 
развития.4 В 1977 году ООН приняла Резолюцию 
32/142, призвав все страны провозгласить 8 марта 
днем борьбы за равные права женщин.5

В настоящее время в Республике Молдова сло-
жился определённый механизм по защите прав и 
свобод, который базируется на действующем за-
конодательстве. 

Одним из важнейших механизмов защиты права 
равенства является деятельность неправитель-
ственных организаций Молдовы. Многие из них 
одновременно проводят мониторинг ситуации в 
области прав в стране, а также выполняют различ-
ные программы, направленные на обучение правам 
человека, информирование женщин об их основных 
правах и свободах.

Например, 25 марта 2010 года Национальным 
институтом женщин Молдовы «Равноправие» 
была организована республиканская научно-
практическая конференция «Женщины в Молдове». 
Конференция была проведена при финансовой 
поддержке Черноморского траста региональной 
кооперации, проекта Немецкого фонда Маршала.

Конференция стала важным событием в на-
учной и педагогической жизни Молдовы, вызвала 
большой интерес научного и педагогического со-
общества Молдовы.

Доклады, представленные на конференции, бу-
дут способствовать развитию прав женщин, прежде 
всего права на политическое участие. Участвуя в 
работе данной конференции, мы отметили большой 
интерес молодых женщин к докладам конференции, 
что не удивительно, учитывая солидный состав 
участников конференции и практическую важность 
затрагиваемых тем. Преподаватели университетов 
смогут использовать полученную информацию в 
своей преподавательской работе. 

В настоящее время, в преддверии ожидаемых в 
2011 году выборов, неправительственные органи-
зации Молдовы проводят компании по повышению 
знаний граждан о процедуре голосования. Так, 
Национальный институт женщин Молдовы «Равно-
правие» при поддержке Европейского молодежно-
го фонда Совета Европы провел неформальный 
тренинг и серию семинаров для молодежи. Как 
отмечали участники неформального тренинга, они 
узнали много нового о процедуре голосования и 
смогут применить полученные знания на практике, 
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во время предстоящих выборов. Тренинг был по-
строен с использованием практических занятий, 
требующих активного участия обучаемых. Работа 
в малых группах, организованных на основе со-
трудничества, способствовала сплоченности груп-
пы, проявлению интереса участников к занятиям. 
Совместная работа в группе способствовала также 
лучшему усвоению понятий, давая участникам 
возможность находить более творческие и практи-
ческие решения. Использование в ходе тренинга 
представленных в разработанном Советом Европы 
учебнике „Compass” практических упражнений, 
прежде всего упражнения «Голосовать или не го-
лосовать?», сделало данный тренинг незабываемым 
и полезным для его участников.

Также, Национальный институт женщин Мол-
довы «Равноправие», при поддержке Балканского 
траста для демократии, провел серию тренингов и 
круглых столов для молодежи с целью активизации 
их участия в выборах. Как отмечали участники 
занятий, они узнали много нового и смогут ис-
пользовать полученные знания для более активного 
участия в выборах, смогут защитить свои права 
избирателя. Доступность, важность и практическая 
значимость тем обусловили большое количество 
участников, их активность и большой интерес к 
занятиям.

Посетив ряд данных занятий, я наблюдал рост 
интереса молодых женщин к предстоящим выбо-
рам, развитие их интереса к политической жизни 
Молдовы. 

Издание сборника законов «Выборы в Молдове» 
было очень полезным, т.к. сборник содержит все 
последние изменения в законодательстве. Сборник 
вышел на двух языках, что делает его доступным 
для всех граждан Молдовы. Он пользуется боль-
шой популярностью, многие читатели отмечали 
его полезность.

Радиопередача по информированию молодежи 
о правах избирателей, организованная Националь-
ным институтом женщин Молдовы «Равноправие», 
при поддержке Балканского траста для демократии, 
была очень полезной. Интересное изложение прав 
избирателей и участие в ней члена Центральной 
избирательной комиссии обусловили частые звонки 
в студию с вопросами о процедуре голосования.

Необходимо отметить активную деятельность 
неправительственных организаций в деле защиты 
прав равенства национальных меньшинств. Так, 
Национальный институт женщин Молдовы «Равно-
правие», при поддержке Голландского еврейского 
гуманитарного фонда (Dutch Jewish Humanitarian 

Fund), осуществляет проект по развитию межэтни-
ческой терпимости и взаимного уважения.

В рамках данного проекта было организовано 
два обучающих курса для педагогов по методам 
обучения молодежи этнической терпимости и 
толерантности. В ходе тренингов учителя были 
ознакомлены с активными технологиями обучения, 
направленными на развитие у молодежи взаимного 
уважения. После прохождения занятий педагоги 
активно используют полученные знания, воспи-
тывая у молодежи этническую терпимость, что 
демонстрирует большую практическую значимость 
проекта для Молдовы. Занятия способствовали 
улучшению качества преподавания молдавских пе-
дагогов. Именно практическая значимость данных 
занятий обусловила большой интерес педагогов к 
ним. Как показало наблюдение открытых уроков, 
проведенных участниками лекций, использование 
данных методов уже положительно сказалось на 
качестве их преподавания в школах Молдовы, уве-
личилось использование ими современных методик 
обучения.

Молодежь также активно участвовала в семи-
нарах, организованных Национальным институтом 
женщин Молдовы «Равноправие». Практическая 
значимость темы толерантности обусловила боль-
шое количество участников, их активность и инте-
рес к занятиям. Посетив ряд данных семинаров, я 
наблюдал реальное развитие уважения у молодежи 
к представителям иных этносов, что доказывает 
огромную важность занятий. 

Важную роль общественные организации игра-
ют в сфере борьбы с насилием. Национальный 
институт женщин Молдовы «Равноправие», при 
поддержке проекта «Защита и расширение возмож-
ностей и прав жертв торговли людьми и домашнего 
насилия», который внедряется Представительством 
Программы Развития ООН (ПРООН) в Молдове, 
Представительством Фонда по Народонаселению 
(ЮНФПА), Миссией Международной Организации 
по Миграции (МОМ) и Миссией Организации по 
Сотрудничеству и Безопасности в Европе (ОБСЕ), 
организовал в школах Анений Ной восемь семи-
наров по теме «противодействие насилию» для 
воспитания нетерпимости к насилию. 

Значимость семинаров обусловила активное 
сотрудничество с Управлением образования Ане-
ний Ной при их проведении, вызвала интерес к 
семинарам со стороны школьников. Школьники 
внимательно слушали, активно задавали вопро-
сы, рассказывали жизненные ситуации. Большой 
интерес школьников к занятиям был обусловлен 
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огромной важностью темы. Лектор излагал мате-
риал доступно и интересно. Проведенный конкурс 
эссе продемонстрировал формирование у молодежи  
из Анений Ной отрицательного отношения к про-
явлениям всех форм насилия. Мероприятия проекта 
вызвали большой интерес и широкую положитель-
ную реакцию в регионе.

Также, в рамках данного проекта были орга-
низованы три семинара для полицейских по теме 
«противодействие насилию». На семинарах поли-
цейские были ознакомлены с методами противо-
действия насилию, с основными методами работы 
с лицами, совершающими насилие, а также с 
жертвами насилия. 

Практическая значимость семинаров обуслови-
ла активное сотрудничество при его проведении с 
Управлением внутренних дел Анений Ной, интерес 
к тренингу со стороны полицейских. Присутствую-
щие на семинарах полицейские отметили доступ-
ность материала, его практическую значимость в 
их работе. Многие участники семинаров отметили, 
что в результате данных занятий произошел рост 
знаний полицейских из Анений Ной о методах 
противодействия насилию, что полученные знания 
и умения они будут использовать в своей работе, а 
также при проведении профилактики в семьях, где 
отмечены проявления насилия.

Огромная результативность данных занятий 
обусловила организацию Национальным инсти-
тутом женщин Молдовы «Равноправие», при под-
держке Украинского женского фонда, семинаров 
по противодействию насилию, предназначенных 
для школьников города Кишинева. Отметим боль-
шой интерес к семинарам со стороны школьни-
ков, который проявлялся в активном поведении, 
в задаваемых вопросах. Отрадно, что в Молдове 
проводятся такие проекты, которые способствуют 
существенному сокращению случаев насилия в 
семье, воспитанию у молодежи нетерпимости к  
различным проявлениям насилия.

Одной из наиболее острых проблем, с которыми 
сталкивается молдавское общество, является кор-
рупция. Коррупция нарушает принцип равенства 
граждан перед законом, препятствует решению 
важнейших экономических и политических задач, 
мешает эффективному развитию международных 

торгово-экономических и иных связей, способству-
ет росту и укреплению позиций организованной 
преступности. Коррупция усугубляет бедность в 
обществе, делает людей беззащитными. Коррупция 
поражает общество в целом, обедняет страну. В 
коррумпированных странах ограничиваются по-
литические права граждан и нет равного доступа 
к правосудию. 

Национальный институт женщин Молдо-
вы «Равноправие», при поддержке Partnership 
for Transparency Fund, осуществляет проект по 
противодействию коррупции в системе здравоох-
ранения. 

В рамках данного проекта вышел сборник зако-
нов «Нет коррупции». Книга окажет существенное 
влияние на улучшение качества противодействия 
коррупции, а также послужит большим подспорьем 
для специалистов и граждан, восполнив суще-
ствующий в этом смысле пробел. Свод законов, 
представленных в книге, демонстрирует большую 
практическую значимость данного сборника. 

В ходе осуществления проекта по противо-
действию коррупции в системе здравоохранения 
Молдовы был проведен круглый стол для менедже-
ров, работающих в этой системе. Важность темы 
борьбы с коррупцией обусловила большое коли-
чество участников, их интерес к круглому столу, 
что способствовало повышению их активности в 
борьбе с коррупцией. 

Тот факт, что в Молдове проводятся такие 
проекты, которые способствуют существенному 
улучшению результатов борьбы с коррупцией, не 
может не радовать.

Примечания:

1 Семейный кодекс Республики Молдова. – Киши-
нэу, 2009.

2 Уголовный кодекс Республики Молдова. – Киши-
нэу, 2009.

3 З.Лупашку, С.Мыца. Равенство мужчин и женщин 
в законодательстве Республики Молдова. В: Femeile 
din Moldova. Conferinţa republicană ştiinţifico – practică, 
25 martie 2010. – Кишинэу, 2010, с.72.

4 Основы обучения демократии. – Кишинэу, 2008, 
с.202-235.

5 З.Лупашку, С.Мыца. Ук. раб., с.72.
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SUMMARY
The prominent place of the juridical normative act in the system of law sources is explained both by 

historical causes and by the reasons concerning the peculiarities of content and form of the given juridi-
cal source in relation to other sources. 

n. Popa

P
istorice ce ţin de organizarea de stat şi care este rolul 
dreptului în dezvoltarea acestuia. Reglementarea re-
laţiilor dintre oameni de-a lungul istoriei a fost exer-
citată prin diferite mecanisme. Este cert că, printre 
acestea, actele normativ juridice au ocupat locul de 
frunte, deoarece fiind la început zugrăvite în pietre, 
table de lut, lemn, apoi înscrise pe papirus, hârtie, 
acestea au fost recunoscute ca fiind acte juridice care 
şi-au menţinut puterea de reglementare vreme mai 
îndelungată, având o reglementare uniformă şi mai 
precisă, nemaivorbind despre însemnătatea lor is-
torică. După cum s-a exprimat Dumitru Mazilu, în 
comparaţie cu alte izvoare de drept, superioritatea 
actului normativ juridic rezultă din faptul că garan-
tează: siguranţa, claritatea, ordinea în viaţa socială, 
în conduita oamenilor, în raporturile în care ei intră 
în societate. Actul normativ juridic – atât prin deter-
minare, cât şi prin modalităţile de elaborare – a intrat 
în conştiinţa socială ca cel mai important mod de re-
glementare a raporturilor dintre membrii societății. 
Atât cutuma, cât şi jurisprudenţa, cu toate că au exer-
citat, în continuare, un rol important, ca izvoare de 
drept sunt oscilante, lipsindu-le acele elemente de 
precizie şi stabilitate pe care le poate asigura actul 
normativ.1  

Acte normativ juridice de ordin legislativ, adop-
tate în perioada iniţială în statele Orientului Antic, 
în Grecia şi Roma Antică, au cuprins în mare parte 
numeroase reguli cutumiare existente în acele epoci, 
precum şi norme ce constituiau o creaţie a puterii 
statale. Dreptul nescris, dreptul cutumiar, nu a pu-
tut să asigure reglementarea, consacrarea şi apărarea 
unor relaţii noi, care s-au format odată cu începutu-
rile vieţii statale şi care, prin ritmul evoluţiei lor şi    

UNELE  INCURSIUNI  îN  EVOLUŢIA  ISTORICă 
A  ACTULUI  NORMATIV  jURIDIC

oleg POALELUnGI,
doctorand (USM)
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entru a asigura alegerea unui regim de guver-
nare optimal, e necesar a cerceta evenimentele 

cerinţele noi, au reclamat formarea de norme juridi-
ce noi. Astfel, în statele sclavagiste actele normative 
au cuprins, pe lângă reguli cutumiare, reglementări 
referitoare la relaţiile de proprietate, la situaţia lip-
sită de drepturi a sclavilor, au consacrat împărţirea 
populaţiei după criteriul averii, apartenenţei la clasă 
sau la casta socială. Ca prime acte normativ juridi-
ce descoperite istoria numeşte: Legea lui Boxoris 
în Egipt (sec.VIII î.e.n.), Legea sau Codul lui Ham-
murabi din Babilon (sec.VII î.e.n.), care au avut o 
largă aplicare în Orientul Antic, Apropiat şi Mijlo-
ciu, legile lui Manu din India (sec.III î.e.n.), Legile 
lui Moise la evrei, Legea lui Solon (sec.VII î.e.n.) 
şi Legea lui Dragon (sec.V î.e.n.) în Grecia Anti-
că, Legea celor XII Tabele în Roma Antică (sec.V 
î.e.n.). Ion Molcuţ scrie că Legea celor XII Tabele 
a apărut pe terenul luptei dintre patricieni şi plebei. 
Întrucât, la origine, obiceiurile juridice erau ţinute în 
secret, în cazul unui conflict părţile erau nevoite să 
se adreseze pontifilor pentru a afla de partea cui este 
dreptatea. Întrucât pontifii erau aleşi în exclusivita-
te dintre patricieni, este de presupus că răspunsurile 
lor îi favorizau pe patricieni. Pentru a se pune capăt 
acestei situaţii inechitabile, plebeii au desfăşurat o 
luptă îndelungată, cerând ca obiceiurile juridice să 
fie codificate şi publicate. După mai multe decenii de 
frământări sociale, în anul 451 î.e.n. a fost adoptată 
Legea celor XII Tabele, prima şi cea mai importantă 
lege romană care a fost publicată în forum, pentru 
ca poporul să poată cunoaşte normele juridice în vi-
goare.2 Redactarea acesteia s-a făcut de o comisie 
formată din 10 bărbaţi, comisie care s-a deplasat 
în Grecia Mare ca să se informeze asupra dreptului 
grec şi să poată face o comparaţie, iar la întoarcere, 
în urma deliberărilor, a elaborat legea care consta în 
codificarea unor obiceiuri mai vechi ale romanilor, şi 
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înscriind-u-le pe zece table de lemn, a expus-o în for. 
Nemulţumiţi, plebeii s-au revoltat şi au cerut schim-
barea componenţei comisiei şi modificarea legii în 
interesul lor, ceea ce s-a realizat, comisia redactând 
cele douăsprezece tabele în bronz.3 Legea celor XII 
Tabele conţinea norme juridice a căror menire a fost 
de a reglementa relaţiile de proprietate, familie, pe-
nale etc. În dreptul roman, afară de legi sunt cunos-
cute, de asemenea, Senatus-Consulatele şi Constitu-
ţiile imperiale. Codificarea lui Iustinian, începută în 
anul 528 î.e.n., la a cărei realizare o contribuţie de 
seamă a adus-o juristul Trebonian, intrată în istoria 
dreptului sub denumirea de Condicele Dreptului Ci-
vil (Corpus iuris civilis), care cuprindea Digestele, 
Codul, Instituţiile şi Novelele, reprezintă o culegere 
a dreptului roman pus de acord cu relaţiile social-
politice din această epocă.

Trebuie de spus că, la romani, cuvântul lex avea în-
ţelesul de convenţie. Când convenţia intervenea între 
două persoane fizice, lex însemna contract, iar atunci 
când intervenea între magistrat şi popor, căpăta înţele-
sul de lege ca formă de exprimare a dreptului.

Tot romanilor datorăm primele colecţii de texte, în 
structura unui cod. Prin „codex” romanii înţelegeau 
adunarea laolaltă a unor tăbliţe cerate, iar „volumen” 
era o colecţie de pergamente. În acea perioadă istori-
că s-au realizat mai multe colecţii de legi, între care 
Codex Hermogenianus, Codex Theodosiamus, Codex 
Gregorianus. Toate aceste codex-uri erau legi aduna-
te, dar nesistematizate. În secolele al XVII-lea şi al 
XVIII-lea asemenea colecţii au fost făcute în Spania, 
Portugalia, Rusia etc. La noi, colecţiile respective se 
numeau pravile. Cele mai vechi coduri sunt: Codul 
Prusian de la 1724 şi Codul Sardiniei de la 1723.

Cu toate că legile Orientului Antic, ale Greciei şi 
Romei Antice sunt opere juridice care au reglementat 
relaţii sociale încă cu mult timp înainte de era noastră, 
ele totuşi, începând cu acea vreme, aveau deja une-
le trăsături comune care s-au păstrat şi sunt incluse 
în conceptul contemporan de act normativ juridic, şi 
anume: aveau conţinut normativ, acest conţinut avea 
un caracter general, respectarea acestui conţinut era 
asigurat prin forţa de constrângere a statului, erau ex-
puse într-o anumită formă. 

În feudalism, importanţa dreptului scris şi necesi-
tatea lui începe să se simtă tot mai mult pe măsura 
depăşirii economiei naturale, dezvoltării forţelor de 
producţie şi a relațiilor de schimb, a creşterii tendinţe-
lor de centralizare a puterii de stat. Societatea feudală 
se confrunta cu abuzurile monarhilor şi ale seniorilor 
feudali, care nesocoteau dreptul: ei făceau legea; ei 
împărţeau justiţia după cum găseau de cuviinţă. În 

regiuni întregi domnea autoritatea de  necontestat a 
marilor seniori, obişnuiţi să dispună după bunul lor 
plac. 

Totuşi, în epoca absolutismului feudal, deşi parti-
cularismul juridic local, bazat pe cutume, nu dispare 
total, paralel cu recepţionarea dreptului roman (des-
făşurată mai ales în sec.XIV-XV) sunt editate legi şi 
coduri de valoare naţională, cum au fost în Germania 
Codul penal Carolina din 1532, în Franţa Codul ma-
ritim din 1643 şi Codul din 1870, în Moldova Codul 
Calimach (1817) şi în Țara Românească Legiuirea 
Caragea (1818). Una dintre cele mai însemnate regle-
mentări ale timpului a fost şi a rămas Codul Civil al 
lui Napoleon din 1804, care a unificat 60 de cutume 
generale şi mai mult de 300 de cutume locale.

Tendinţa spre un drept scris a cunoscut o puternică 
afirmare în epoca modernă, în capitalism. În perioada 
pregătirii revoluţiei burgheze, printre principiile pro-
clamate de ideologii acesteia, figura principiul legali-
tăţii şi al supremaţiei legii în cadrul reglementărilor şi 
actelor normative, ca o expresie a dorinţei burgheziei 
tinere în ascensiune. După victoria revoluţiilor bur-
gheze, a fost creat un sistem al actelor normativ juri-
dice, potrivit ierarhiei aparatului de stat, făcându-se 
distanţă dintre lege ca act normativ juridic adoptat de 
organul suprem al puterii (Parlament) şi actele nor-
mativ juridice subordonate legii – de regulă, regula-
mente adoptate de organele administrative. Apar, de 
asemenea, Constituţii ca legi fundamentale editate de 
un organ suprem special constituant. Apar organe de 
stat în a căror competenţă intră determinarea constitu-
ţionalităţii actelor legislative.4

Este cunoscută o mare amploare a codificărilor, 
mai ales pe baza exemplelor napoleonene din Franţa, 
în special în domeniul dreptului civil, comercial şi pe-
nal. Cu unele particularităţi ale dreptului anglo-saxon, 
actele normativ juridice şi, în primul rând, legea ca-
pătă un rol predominant între izvoarele dreptului din 
toate statele.

Doctrina juridică a manifestat un deosebit inte-
res pentru stabilirea trăsăturilor definitorii ale legii, 
inclusiv a conţinutului ei voluţional ca expresie a in-
teresului şi voinţei generale a poporului. Astfel, în 
Declaraţia Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului 
din 1789 se declară că legea este „expresia voinţei 
generale” şi că „toţi cetăţenii au dreptul să concureze 
personal sau prin reprezentanţii lor la elaborarea ei” 
(art.6).

De o anumită circulaţie s-a bucurat în timp teza 
cu privire la diviziunea legii în „lege în sens materi-
al” şi „lege în sens formal”. Apărută în Germania la 
finele secolului XIX, această teorie, legată de nume-
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le juristului P.Laband, s-a născut din conflictul dintre 
Parlament ca exponent al puterii legislative şi mo-
narh (Guvern) ca exponent al puterii executive şi ur-
mărea favorizarea ultimei, în dauna Parlamentului.

Ius scriptum – legea scrisă, ca izvor de drept, este 
înţeleasă ca totalitate a normelor scrise, în sensul de 
normă obligatorie („Atât obiceiul, cât şi dreptul stabi-
lit de stat” – atât lex non scripta, cât şi lex scripta – se 
cuprind în ceea ce numim act normativ juridic. Într-un 
sens mai restrâns legea înseamnă dreptul fixat, dreptul 
scris faţă de cel nescris, concepte care sunt considera-
te ca fiind actuale şi în zilele noastre.

Apelând la istoria universală, vedem cum au stat 
lucrurile pe meleagurile noastre în domeniul apariţiei 
dezvoltării şi afirmării actului normativ juridic ca mij-
loc de reglementare a relaţiilor sociale. 

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

După cum scrie savantul Andrei Smochină, „isto-
ria Moldovei nu poate fi înţeleasă în afara contextului 
istoriei statului şi dreptului românesc”. Legea ţării (ius 
valachium), conceptul de „lege şi dreptate”, de Lege 
Dumnezeiască”, instituţia „oamenilor buni şi bătrâni” 
dau satisfacţie concluziei formulate de Nicolae Băl-
cescu: „Vechiul nostru drept cutumiar a ţinut multă 
vreme locul de constituţie politică şi de conduită ci-
vilă şi criminală”. Într-o serie de proverbe şi maxime 
cu conţinut juridic se subliniază că „un nume cinstit 
este o comoară nepreţuită”, deoarece „cinstea este 
mai scumpă decât toate” şi „cinstea cântăreşte mai 
mult decât banul”; din această cauză, „nu se cumpă-
ră, nici nu se vinde” şi „cine şi-a pierdut cinstea, dă-i 
colac şi lumânare”, fiind supus unei adevărate morţi 
civile, „ca un mort între ceilalţi oameni”. Aceasta era 
concepţia juridică a maselor şi de aceste „şoapte ale 
gloatelor” (după expresia lui Dimitrie Cantemir) au ţi-
nut seama şi reprezentanţii păturilor conducătoare, ei 
însişi provenind din acest mediu. De specificat că în-
ceputurile constituţionale la moldoveni, şi nu numai, 
constau în: actele legislative emise de către Domnul 
Moldovei Constantin Mavrocordat în 1971 (Refor-
mele lui Constantin Mavrocordat), Constituţia Cărvu-
narilor din 1822, Regulamentul Organic (Constituţia) 
din octombrie 1831 şi 1848 (care prevedeau egalitatea 
în drepturi, adunare reprezentativă etc.), toate acestea 
aducând Ţara într-un cadru juridic modern.5 

În Moldova medievală hrisoavele domneşti şi cele 
soborniceşti erau analoagele legilor de azi. Regula-
mentul Organic votat de Adunarea Obştească a intrat 

în vigoare la 1 ianuarie 1832. Astfel, în Moldova apă-
ruse idei moderne privitor la organizarea legislativă. 
Puterea legislativă a domnitorului era îngrădită prin 
faptul că trebuia să legifereze împreună cu Aduna-
rea Obştească, ale cărei hotărâri nu devin legi până 
nu sunt întărite de domn. Deci, putem spune că se 
observă o separare a puterilor în stat. Desigur, nu ca 
în zilele noastre, dar în acele vremuri era un început 
bun, deoarece cu câteva decenii în urmă domnitorul 
era unicul legiuitor. Observăm, la fel, evoluţia le-
gislaţiei: se încearcă modernizarea ei. În 1816-1817 
apare Codul Calimach, în 1820-1826 – Condica Cri-
minalicească. Obiceiul juridic românesc s-a aplicat 
în instanţele săteşti pentru cauzele minore, dar el a 
avut importanţă pentru păstrarea valorilor naţionale. 

Istoricul Dariescu Cosmin, fiind implicat în studiul 
Istoriei Statului şi Dreptului Românesc, a evidenţiat 
sistemul legislaţiei (dacă să vorbim în limbajul din 
zilele noastre) care s-a format în perioada de moder-
nizare a Ţărilor Române. Astfel, dânsul afirmă că în 
perioada modernizării Ţărilor Române obiceiul juri-
dic (cutuma) şi-a pierdut însemnătatea sa de sistem 
juridic independent de dreptul scris (domnesc).

În această epocă, dreptul scris capătă o mare dez-
voltare prin intermediul condicilor sau codurilor, în 
sens de acte normativ juridice scrise, împărţite pe arti-
cole sau paragrafe şi sistematizate pe ramuri de drept. 
De-abia după 1831 termenul de lege a însemnat nu-
mai actele normativ juridice „ale adunărilor obşteşti 
împreună cu domnul”. Din acelaşi an, actele normativ 
juridice emise de Domn se numeau oficiu (în sens de 
mesaj, ordin, decret, rezoluţie).6 

Actele normativ juridice elaborate în perioada stu-
diată cuprind dispoziţii noi ce reglementează raportu-
rile sociale în curs de înfiripare, dar şi instituţii juri-
dice vechi specifice organizării feudale. Principalele 
izvoare documentare privind organizarea de stat, ela-
borate în această perioadă şi care au intrat în vigoare, 
au fost: Constituţia lui Constantin Mavrocordat din 
7 februarie 1741, publicată în Mercure de France în 
iulie 1742; Actele programatice ale Revoluţiei de la 
1821 (Proclamaţia de la Padeş din 23 ianuarie 1821, 
Cererile norodului românesc din februarie 1821, Pro-
clamaţia de la Bolintin din 16 martie 1821, Procla-
maţia de la Bucureşti din 20 şi 23 martie 1821); Re-
gulamentul Organic al Ţării Româneşti (1 iulie 1831) 
şi cel al Moldovei (1 ianuarie 1832); Proclamaţia de 
la Islaz din 9 iunie 1848, din Valahia, care este con-
siderată prima Constituţie din Ţările Române, fiind 
adoptată prin consultarea poporului; Actele cu valoa-
re constituţională ale Divanurilor Ad-Hoc (1857) din 
Moldova şi Valahia; Codul Calimach (Codica ţivilă 
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sau politicească a Moldovei); Condica criminalicească 
şi procedura ei; Condica de comerţ a Moldovei; He-
xabiblul lui C.Armenopol, în traducere românească; 
Pandectele lui Toma Carra dedicate persoanelor; Ma-
nualul juridic al lui Andronache Donici. 

Cât priveşte monumentele dreptului scris elaborate 
în Valahia, în perioada indicată au fost: Pravilniceasca 
Condică, întocmită la porunca lui Alexandru Ipsilanti 
în 1775, intrată în vigoare în 1780; Hrisovul pentru iot-
hesie (adopţie); Legiuirea Caragea, publicată în 1818, 
Condica de comerciu cu anexele ei; Codul penal şi Co-
dul de procedură penală din 1841 şi din 1851; Condica 
penală ostăşească cu procedura ei cu osebit supliment 
pentru starea de impresurare, publicată în 1852; Pro-
iectele de Cod general ale lui Mihail Fotino.6 

În Basarabia, în soluţionarea litigiilor civile dintre 
băştinaşi se călăuzeau de: legile locale, Hexabiblul 
lui C.Armenopol, Manualul de legi al lui Androna-
che Donici, publicat în 1814, Sobornicescul Hrisov 
de la 1785 al domnitorului Alexandru Mavrocordat. 
Izvoarele dreptului roman şi ale celui bizantin au lăsat 
o amprentă profundă în cultura juridică a poporului 
romăn. Ele au circulat efectiv atăt în Moldova, cât şi 
în Basarabia, luându-se în consideraţie şi specificul 
local. Marea compilaţie, Corpus iuris al lui Iustinian, 
oferea soluţii pentru toate cazurile care puteau apărea 
în viaţa de zi cu zi.

Anumite realităţi ne permit să afirmăm că locuito-
rii Moldovei medievale au avut şi monumente juridi-
ce proprii, precum gramote şi pravile ale domnitorilor 
moldoveni, tratate şi alte acte juridice internaţionale. 
Însăşi problema difuzării şi utilizării izvoarelor de 
drept locale în Basarabia a fost foarte puţin elucida-
tă în literatura de specialitate. La răscrucea secolelor 
XIX şi XX această problemă este abordată în operele 
unor jurişti, precum M.V. Şimanovski, A.N. Egunov, 
O.I. Pergament. 

În domeniul dreptului public, în Basarabia, până 
la 1918, au fost aplicate legile ruseşti. Aceasta a fost 
indicaţia Regulamentului pentru înfiinţarea regiunii 
Basarabia din 1818.7 Aplicarea legilor ruseşti în Ba-
sarabia a avut ca obiect relaţiile ce apăreau în rezulta-
tul încălcării normelor juridice penale, fiind stipulate 
în mai multe acte normativ juridice din acea vreme. 
Printre acestea pot fi numite Pravila de Sobor a lui 
Alexei Mihailovici, care s-a aplicat până în 1835; din 
1835 a intrat în vigoare Codul general „Svod Zaco-
nov”, codificaţie realizată de Speranschi; în 1845 a 
fost adoptat Codul penal având denumirea „Ulojenie 
o nakazaniah ugolovnîh i ispravitelinîh”. 

Cu toate că Imperiul Rus nu a avut Constituţie, 
aceasta fiind substituită de legile fundamentale de stat, 

fiind o monarhie absolută până la începutul şi în pri-
mii ani ai secolului XX, neavând organ reprezentativ 
cu atribuţii legislative ( de-abia în 1906 se pune înce-
putul democraţiei parlamentare prin alegerea   Dumei 
de Stat), actele normativ juridice ce au fost emise la 
acea vreme, menite să reglementeze conflictele ce pot 
apărea între stat şi persoană, între persoană şi insti-
tuţii divine, le considerăm destul de progresiste, dat 
fiind că unele trasături ale acestora pot fi observate 
şi la actele codificate, care sunt în vigoare şi astăzi în 
Republica Moldova. Astfel, actualele coduri penale la 
fel sancţionează infracţiunile împotriva statului, per-
soanei, proprietăţii etc.

În domeniul dreptului civil s-a admis aplicarea le-
gilor locale ale Basarabiei, care erau legile Moldovei 
aplicate pe teritoriul Basarabiei, şi anume:

1. Hexabiblul lui C.Armenopol (sau ,,Cele şase 
cărţi de judecată”), care avea o aplicare largă în Mol-
dova din sec. al XVIII-lea şi prezenta extrageri din 
dreptul romano-bizantin;

2. Manualul de legi al lui Andronache Donici, pu-
blicat la Iaşi în 1814;

3. Sobornicescul Hrisov de la 1785 al domnitoru-
lui Alexandru Mavrocordat, care conţinea prevederi 
referitoare la dreptul de protimis şi la holopii ţigani;

4. Regulamentul din 1818 privind înfiinţarea regi-
unii Basarabia.7 

Alta era situaţia în Principatele Unite ale Moldovei 
şi Valahiei, care au constituit statul modern România. 
Constituţia din 1866, apoi şi cea din 1923, consfin-
ţeau regimul parlamentar. Reprezentanţa Naţională 
era organul cu puteri legislative, care adopta legi în 
conformitate cu Constituţia. După unirea din 1918, 
Basarabia a devenit parte componentă a Romăniei şi 
sistemul democrat al adoptării legilor a fost cunoscut 
şi de populaţia Basarabiei. În timpul regimului socia-
list situaţia s-a schimbat.

Cu toate acestea, în viziunea noastră, conceptul de 
act normativ juridic, în accepţiunea care este propu-
să astăzi în literatura de specialitate, a început să se 
cristalizeze mai cu seamă în a doua jumătate a seco-
lului XX. Având în vedere că după moartea lui Stalin, 
în 1954, a început restabilirea legalităţii şi reforma ju-
ridică a tuturor ramurilor de drept9, respectiv şi proble-
ma actului normativ juridic nu s-a lasat neobservată. 
Printre studiile din acea perioadă, care au fost accesi-
bile şi pentru juriştii din RSSM, putem numi mono-
grafiile elaborare de: A.M. Васильев. Нормативные 
акты советского социалистического государства 
(1955); А.Ф. Шебанов. Нормативные акты 
советского государства (1956); П.Г. Мишунин, 
И.В. Миронов. Об юридической природе актов, 
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издаваемых высшими исполнительными и 
распорядительными органами государственной 
власти СССР, союзных и автономных республик 
(1957); А.А. Тилле. Время, пространство, закон 
(1965); А.В. Мицкевич. Акты высших органов 
советского государства (1967); А.Ф. Шебанов. 
Форма советского права (1968); А.С. Пиголкин. 
Подготовка проектов нормативных актов 
(1968); Р.Ф. Васильев. Правовые акты органов 
управления (1970); М.Н. Николаева. Нормативные 
акты министерств и ведомств СССР (1975); 
П.П. Гуреев, П.И. Седугин. Законодательство 
и законодательная деятельность в СССР 
(1972); С.Л. Зивс. Источники права (1981); Ю.А. 
Тихомиров. Теория закона (1982) etc. Prin investi-
gaţiile lor de ani de zile, acesti autori au contribuit 
semnificativ la conturarea şi afirmarea actului norma-
tiv juridic ca mijloc de reglementare a relaţiilor socia-
le. Opiniile şi concluziile lor asupra problemei au fost 
preluate la crearea conţinutului normativ şi la adopta-
rea actelor normativ juridice de diferit nivel. Cu toa-
te acestea, până în prezent rămân întrebări deschise 
care ating problematica actului normativ juridic. De 
exemplu, nici Constituţia Republicii Moldova şi nici 
un oarecare alt act normativ de bază nu conţine noţi-
unea „legislaţie”. În teorie, la acest capitol nu există 
o poziţie unitară. Până în anul 1970 această noţiune 
era utilizată în literatură pentru desemnarea legilor, 
decretelor şi hotărârilor normative ale Sovietelor Su-
preme (al URSS, ale republicilor unionale şi autono-
me) şi ale prezidiilor lor. Constituţia URSS din 1977 
a inclus, pentru denumirea actelor normative adoptate 
de Sovietul Suprem al URSS şi a Prezidiului său, ter-
menul „acte legislative”, fapt ce a pus începutul unei 
trepte mai înalte în cercetarea problemelor teoretice 
ale legislaţiei – descoperirea esenţei, structurii, eta-
larea corelaţiei elementelor ce o compun, revelarea 
principalelor legităţi de dezvoltare a ei. 

În prezent, termenul „legislaţie” nu de puţine ori 
este utilizat în literatură şi în practica normativă în-
tr-un sens mult mai larg – pentru desemnarea actelor 
normative nu doar ale organelor reprezentative ale 
statului, dar şi ale Guvernului, ale altor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale. 

Prezenţa mai multor opinii privitor la problema 
abordată demonstrează că termenul „legislaţie” are un 
caracter polisemantic, care determină necesitatea unui 
studiu detaliat şi atent. 

 Cât priveşte noţiunea de „act legislativ”, în litera-
tura de specialitate acesta a fost definit ca fiind „actul 
emis de organul legislativ în formă de lege”. Statu-
tul celorlalte acte emise de Parlament, cum ar fi, de 

exemplu, hotărârea Parlamentului şi posibilitatea de a 
o atribui la categoria de acte legislative, până nu de-
mult erau neclare. 

Prin Legea Parlamentului Republicii Moldova din 
27 decembrie 2001, pentru prima oară în sistemul ju-
ridic al Republicii Moldova a fost introdusă oficial 
noţiunea de „act legislativ”. Potrivit acestei legi, ac-
tele legislative sunt acte adoptate de unica autoritate 
legislativă a statului în temeiul normelor constituţio-
nale, conform procedurii stabilite de regulamentul 
Parlamentului, de alte reglementări în vigoare, şi 
ocupă poziţia cea mai înaltă în ierarhia actelor nor-
mative din republica Moldova.

Deşi Republica Moldova este un stat tânăr şi la 
momentul creării şi afirmării sale pe arena politică in-
ternaţională a lăsat pentru mai apoi aceste probleme 
teoretice, totuşi apariţia sa a solicitat adoptarea unui 
şir de acte normativ juridice care au pus baza statali-
tăţii moldoveneşti. 

Primele acte normativ juridice ce au consolidat su-
veranitatea de stat a Republicii Moldova au fost: De-
claraţia suveranităţii Republicii Moldova din 23 iunie 
1990; Decretul cu privire la puterea de stat din 27 iulie 
1990; Legea cu privire la Guvernul Republicii Mol-
dova din 31 mai 1990; Declaraţia de independenţă a 
Republicii Moldova din 27 august 1991. În condiţiile 
deja create dezvoltarea constituţională a Moldovei se 
caracteriza printr-un proces intensiv de adoptare a le-
gilor constituţionale, instaurând noi baze de drept ce 
garantau ireversibilitatea reformelor, reorganizărilor 
ce aveau loc în Moldova, în totalitatea lor. Ele conso-
lidau şi reglementau relaţiile sociale din perioada de 
tranziţie la noua formaţie social-economică. Cele mai 
importante din ele, pe lângă legile enumerate mai sus, 
au fost legile: ,,Cu privire la schimbarea denumirii 
statului”; „Cu privire la alegerile Parlamentului Re-
publicii Moldova” din 18 septembrie 1991; „Cu privi-
re la partide şi alte organizaţii social-politice” din 17 
septembrie 1991; „Cu privire la trupele de carabineri 
ale Ministerului Afacerilor Interne” din 12 decembrie 
1991; „Cu privire la Procuratura Republicii Moldova” 
din 28 ianuarie 1992; „Cu privire la forţele armate ale 
Republicii Moldova” din 17 martie 1992; „Cu privire 
la apărare” din 17 martie 1992; „Cu privire la datoria 
militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii 
Moldova” din 17 martie 1992; „Cu privire la regimul 
juridic al stării excepţionale şi al formelor speciale 
de conducere în Republica Moldova” din 29 martie 
1992; Decizia Parlamentului „Cu privire la tribunale-
le militare” din l aprilie 1992; Hotărârea Guvernului 
aprobată de către Preşedintele Moldovei „Cu privi-
re Ia Ministerul Securităţii Naţionale” din 6 aprilie 
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1992; „Cu privire la alegerile Parlamentului Republi-
cii Moldova” din 7 octombrie 1993; „Regulamentul 
Parlamentului Republicii Moldova” din 31 martie 
1994; „Cu privire la statutul deputaţilor Parlamentu-
lui” din 7 aprilie 1994; Cu privire la frontiera de stat 
a Republicii Moldova din 17 mai 1994 ş. a.9

La 29 iulie 1994 Parlamentul Republicii Moldo-
va adoptă Constituţia, – Legea Supremă a societăţii 
şi Statului, cel mai important act normativ juridic din 
această perioadă, act cu valoare supremă. 

Până în 2003 relaţiile sociale în mai multe sfere 
ale vieţii statale erau reglementate prin aplicarea co-
durilor adoptate încă la începutul anilor ’60 ai secolu-
lui XX. Actualmente, toate aceste acte legislative au 
fost înlocuite cu legi organice în formă de coduri care 
corespund cerinţelor şi exigenţelor statului de drept, 
având ca prioritate protejarea drepturilor omului şi 
supremaţia legii. 

 Totodată, în Republica Moldova, spre deosebire 
de trecutul istoric, cu competenţa de a adopta acte 
normativ juridice sunt învestite un număr impunător 
de organe ale statului. Mai mult ca atât, forma actelor 
ce emană de la aceste organe poate fi diferită. Astfel, 
în afară de legi, Parlamentul Republicii Moldova 
mai poate adopta şi alte acte sub formă de hotărâri, 
care pot avea conţinut normativ. În categoria de acte 
normativ juridice, pe lângă actele legislativului, sunt 
incluse decretele Preşedintelui Republicii Moldova 
cu caracter normativ; actele Guvernului, ministere-
lor, departamentelor, inspectoratelor; consiliilor lo-
cale, primăriilor; actele normativ juridice cu caracter 
intern adoptate de administraţia întreprinderilor, in-
stituţiilor, organizaţiilor de comun acord cu comite-
tul sindical; ordinele conducătorilor de întreprinderi. 
Unii autori mai vorbesc şi despre actele adoptate de 
organizaţiile obşteşti, ulterior sancţionate de Stat.10 
Tendinţa tuturor acestor categorii de acte normativ 
juridice este de a corespunde prevederilor constituţi-
onale, indiferent de organul care le-a adoptat şi com-
petenţa acestuia.

Din expunerea succintă a istoricului dezvoltării 
actului normativ juridic reiese că acesta pe parcursul 
diferitelor perioade istorice a reflectat transformările 
profunde ale societăţii. În baza caracterului său infor-
mativ s-a putut înlătura mai multe lăcune ce nu puteau 
fi lichidate prin alte izvoare istoriceşti. Astăzi putem 
vorbi cu certitudine care structuri statale au existat în 
acea sau altă perioadă istorică, care a fost competenţa 
acestora, care era rolul dreptului în stat, esenţa drep-
tului, formele sale de materializare etc. 

Ca rezultat, putem afirma, fără a da greş, că nu există 
stat în lume în care savanţii-jurişti sau istorici în proce-
sul studierii actului normativ juridic ar neglija problema 
istoricului acestuia, deoarece, în cele din urmă, actele 
normativ juridice în ansamblul lor formează aspectul 
normativ al statului.

Note:
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SUMMARY
Delimitation of related crime offences represents not only a theoretical but also a practical interest, 

due to the fact that the identification of demarcation lines between them helps us to appropriately choose 
the applicable article of the law, thus achieving by this a proper legal characterization of the committed 
facts and consequently achieving the immediate goal of the penal trial stated in the 2nd paragraph of the 
1st article of the Criminal Procedural Code of Moldova – ,,any individual who has committed a crime is 
to be punished according to his guilt”. Given the fact that between the false entrepreneur activity and 
the fraud are sufficient similarities, our approach was scientifically oriented to the delimitation of such 
complex components, by multiple signs that relate to different constituents of this offences. Through re-
vealing the demarcation line between the article 242 and 190 of the Penal Code of Moldova enabled us 
to ultimately solve the problem of the juridical difficulties of their interpretation.

Î
reieşind din numărul semnelor distincte dintre compo-
nenţele de infracţiune, V.N. Kudreavţev identifică trei 
ipoteze: 1) componenţe de infracţiuni care nu au nimic 
în comun, decât responsabilitatea şi vârsta subiectului 
infracţiunii; 2) componenţe de infracţiuni care au anu-
mite semne comune, însă acestea sunt nesemnificative; 
3) componenţe de infracţiuni în care toate semnele sunt 
comune, cu excepţia unuia, care a căpătat denumirea 
de semn distinctiv sau divergent. Componenţele de 
infracţiuni reflectate sunt denumite conexe.1 Aceeaşi 
opinie este împărtăşită şi de autorul L.D. Gauhman.2 
Potrivit acestuia, infracţiunile conexe sunt cele „care 
se deosebesc prin unul sau câteva semne constitutive 
şi care necesită delimitare”. 

Reieşind din considerentele de mai sus şi ţinând cont 
de faptul că între pseudoactivitatea de întreprinzător şi 
infracţiunea de escrocherie există suficiente asemănări, 
ne-am orientat demersul nostru ştiinţific spre delimitarea 
complexă a acestor componenţe, după multiple semne 
ce se referă la diferite elemente constitutive.

Aşadar, între pseudoactivitatea de întreprinzător, 
faptă incriminată de art.242 C.pen. RM, şi escrocherie 
(art.190 C.pen. RM) există mai multe tangenţe:

înşelăciunea reprezintă punctul de convergenţă 1) 
dintre ambele infracţiuni, aceasta constituind procedeul 
de atingere a scopului infracţional; 

acţiunea principală a pseudoactivităţii de între-2) 
prinzător şi a escrocheriei implică un comportament 
comisiv, dat fiind faptul că dobândirea ilicită a bunurilor 
(art.190 C.pen. RM), precum şi crearea de întreprinderi 
(art.242 C.pen. RM) nu pot fi realizate prin inacţiune;

după modalitatea componenţei infracţiunii, atât 3) 
componenţa prevăzută la art.242, cât şi cea de la art.190 
C.pen. RM sunt componenţe materiale; or, pentru 
consumarea lor este obligatoriu survenirea urmărilor 
prejudiciabile;

persoana fizică responsabilă, care, la momen-4) 
tul comiterii faptei, a atins vârsta de 16 ani, poate fi 
subiect atât al pseudoactivităţii de întreprinzător, cât 
şi al escrocheriei, când aceasta e prevăzută la alin.(1) 
art.190 C.pen. RM;

ambele infracţiuni comparate pot fi săvârşite 5) 
numai cu intenţie directă, având în vedere că scopul 
infracţiunilor prevăzute la art.242 şi la art.190 
C.pen. RM reprezintă un semn facultativ obligatoriu 
al laturii subiective.

Pe lângă aceste asemănări, coraportul dintre pseudo-
activitatea de întreprinzător şi escrocherie este reliefat 
şi de multiple deosebiri.

 În primul rând, aceste incriminări se disting după 
obiectul juridic generic. Astfel, nu putem să nu fim de 
acord cu V.Stati3, care susţine că, în cazul pseudoac-
tivităţii de întreprinzător, obiectul juridic generic este 
reprezentat de relaţiile sociale economice, bazate pe 
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n teoria dreptului penal au fost formulate anu-
mite reguli de delimitare a infracţiunilor. Astfel, 
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următoarele principii de desfăşurare a activităţii eco-
nomice: libertatea activităţii economice; exercitarea 
activităţii economice în temeiuri legale; concurenţa 
loială a subiectelor activităţii economice; buna-cre-
dinţă a subiectelor activităţii economice; interzicerea 
formelor vădit infracţionale ale conduitei subiectelor 
activităţii economice. Totodată, obiectul juridic generic 
al escrocheriei îl constituie relaţiile sociale cu privire 
la patrimoniu.

Obiectul juridic special al escrocheriei este unul 
complex, pe când obiectul juridic special al pseudoac-
tivităţii de întreprinzător este simplu. Aceasta deoarece 
obiectul juridic special al escrocheriei este compus 
dintr-un obiect juridic principal – relaţiile sociale 
cu privire la posesia asupra bunurilor mobile şi unul 
adiacent – relaţiile sociale cu privire la libertatea ma-
nifestării de voinţă şi minimul necesar de încredere. 
Obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute la 
art.242 C.pen. RM este reprezentat de relaţiile sociale 
referitoare la caracterul efectiv al activităţii de între-
prinzător sau bancară.

În cazul infracţiunii de escrocherie, obiectul ma-
terial îl constituie bunul mobil, străin făptuitorului, 
care provine din munca umană, are cost determinat 
şi valoare materială. În contrast, pseudoactivitatea de 
întreprinzător nu are obiect material.

Infracţiunile prevăzute la art.190 şi 242 C.pen. RM se 
deosebesc şi sub aspectul laturii obiective. În primul 
rând, infracţiunile supuse confruntării se deosebesc 
prin structura faptei prejudiciabile. Aceasta deoarece 
escrocheria este formată dintr-o acţiune principală 
însoţită de două acţiuni adiacente alternative, pe când 
pseudoactivitatea de întreprinzător este alcătuită, din 
punctul de vedere al laturii obiective, dintr-o acţiu-
ne de creare de întreprinderi urmată de inacţiunea 
de nedesfăşurare a activităţii de întreprinzător sau 
bancare. Deşi această inacţiune nu este una explicită 
în norma de incriminare, ea urmează a fi dedusă din 
sediul materiei. În acest sens, considerăm ca fiind 
plină de justeţe opinia exprimată în literatura de 
specialitate autohtonă4, potrivit căreia sintagma „fără 
intenţia de a desfăşura activitatea de întreprinzător 
sau bancară” evocă o inadvertenţă terminologică. De 
aceea, V.Stati susţine, întemeiat, că, deşi, în aparenţă, 
această expresie s-ar referi la latura subiectivă, în 
realitate ea desemnează inacţiunea din cadrul faptei 
prejudiciabile. De aceea, ea trebuie să fie înţeleasă în 
accepţiunea: „nedesfăşurarea activităţii de întreprin-
zător sau bancare”.

În alt context, am susţinut supra că înşelăciunea 
poate constitui procedeul de atingere a scopului atât în 
cazul escrocheriei, cât şi în cazul pseudoactivităţii de 

întreprinzător. Însă, în cazul art.190 C.pen. RM  înşelă-
ciunea reprezintă o modalitate normativă alternativă a 
acţiunii adiacente, parte componentă a faptei prejudici-
abile, pe când în cazul art.242 C.pen. RM înşelăciunea 
nu reprezintă un semn obligatoriu al laturii obiective, 
aceasta constituind doar una dintre modalităţile faptice 
ale pseudoactivităţii de întreprinzător; or, crearea de 
întreprinderi fictive nu este altceva decât o modalitate 
specifică a înşelăciunii. Această alegaţie este promo-
vată şi de alţi autori. Bunăoară, Iu.Kraveţ5 susţine că 
pseudoactivitatea de întreprinzător implică înşelăciu-
nea, dat fiind faptul că activitatea pseudoîntreprinderii 
nu corespunde documentelor de constituire.

Linia de demarcare dintre componeţele supuse 
comparării o constituie şi esenţa sau conţinutul în-
şelăciunii. Astfel, conţinutul înşelăciunii în cazul 
pseudoactivităţii de întreprinzător are o altă faţetă 
decât conţinutul înşelăciunii în cazul escrocheriei, 
anume: dacă în cazul infracţiunii prevăzute la art.190 
C.pen. RM înşelăciunea poate viza atât forma activă, 
cât şi forma pasivă, atunci conţinutul înşelăciunii în 
cazul pseudoactivităţii de întreprinzător este limitat 
prin forma activă a înşelăciunii. Aceasta se rezumă la 
faptul că fondatorul (fondatorii) ascunde intenţiile sale 
reale la crearea structurii de întreprinzător şi adevărata 
activitate ilegală sub acoperirea întreprinderii deja 
create în baze legale. În afară de procedura creării 
întreprinderii, a cărui scop niciodată nu va fi realizat, 
făptuitorul va utiliza documente contrafăcute, acte 
juridice fictive, scrisori de garanţie fictive etc. Toate 
acestea presupun o manifestare activă. 

Mai mult ca atât, înşelăciunea în cazul art.242 
C.pen. RM are un caracter concretizat; or, aceasta 
constă în crearea de pseudoîntreprinderi. De aceea, 
are dreptate S.A. Jovnir6 când afirmă că înşelăciunea 
în cazul pseudoactivităţii de întreprinzător mereu se 
bazează pe fapte juridice legale – acţiunile organului 
corespunzător de înregistrare a subiectului activităţii 
de întreprinzător. În opoziţie, înşelăciunea specifică 
escrocheriei nu este neapărat concretizată. Ea poate fi 
verbală, în formă scrisă sau poate chiar să se manifeste 
prin acţiuni concludente; important pentru făptuitor 
este ca prin intermediul înşelăciunii să i se transmită 
cvasibenevol bunurile străine. Înşelăciunea poate să 
se manifeste şi în promisiuni de genul obţinerii unor 
venituri impunătoare din depuneri băneşti atrase pe 
contul întreprinderilor fictive în corespundere cu 
documentele de constituire. De aceea, înregistrarea 
oficială a întreprinderii favorizează înşelăciunea, faci-
litând formarea unei încrederi. Această ipoteză trebuie 
privită ca o modalitate de comitere a escrocheriei prin 
înşelăciune.
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Şi conţinutul urmărilor prejudiciabile este divergent. 
Aceasta deoarece parametrii valorici ai urmărilor pre-
judiciabile nu sunt identici. În cazul pseudoactivităţii 
de întreprinzător, consecinţa infracţională se exprimă 
în daune în proporţii mari, aceasta constituind, potrivit 
art.126 C.pen. RM, 2500 u.c. În schimb, daunele în 
proporţii mari în cazul escrocheriei generează inci-
denţa variantei agravate prevăzute la alin.(4) art.190         
C.pen. RM. În cazul variantei-tip a escrocheriei, para-
metrii valorici ai urmărilor prejudiciabile vor cuprinde 
următoarele extreme: de la 25 u.c. până la 2500 u.c. 
Identificarea acestor parametri, în lipsa unei stipulări 
exprese, se realizează graţie intrerpretării sistemice a 
normelor juridico-penale şi a celor contravenţionale. 
Astfel, dacă art.105 din Codul contravenţional al Repu-
blicii Moldova7 prevede sustragerea în proporţii mici 
(sublinierea ne aparţine – n.a.) din avutul proprietarului 
prin furt, însuşire, delapidare, abuz de serviciu sau 
escrocherie (sublinierea ne aparţine – n.a.), iar pro-
porţiile mici, conform art.18 al aceluiaşi act normativ, 
echivalează cu parametri valorici care, la momentul 
săvârşirii contravenţiei, nu depăşeşte 25 u.c., rezultă 
că prejudiciul patrimonial efectiv al furtului (art.186 
C.pen. RM), al delapidării averii străine (art.191 
C.pen. RM) şi al escrocheriei (art.190 C.pen. RM) 
începe de la marja de 500 lei. 

Deşi ambele infracţiuni comparate constituie com-
ponenţe materiale, momentul de consumare a acestora 
este diferit. Bunăoară, escrocheria fiind o sustragere 
se consumă din momentul în care făptuitorul, intrând 
în posesia ilegală asupra bunurilor altei persoane, 
obţine posibilitatea reală de a se folosi şi a dispune 
de acestea la dorinţa sa.8 Componenţa prevăzută la 
art.242 C.pen. RM se consumă însă din momentul 
cauzării daunelor în proporţii mari. De remarcat că 
daunele în proporţii deosebit de mari cu relevanţă 
asupra încadrării juridice a faptei constituie urmarea 
prejudiciabilă doar a escrocheriei (alin.(5) art.190 
C.pen. RM); or, pseudoactivitatea de întreprinzător 
este incriminată doar într-o variantă-tip. 

Există deosebiri şi sub aspectul conţinutului ur-
mărilor prejudiciabile. La aprecierea conţinutului 
consecinţei infracţionale a escrocheriei trebuie să se 
ia în consideraţie numai prejudiciul patrimonial efec-
tiv, pe când la calcularea cuantumului prejudi ciu lui 
patrimonial, survenit ca urmare a pseudoactivităţii de 
întreprinzător, trebuie să se ia în con sideraţie atât pre-
judiciul patrimonial efectiv, cât şi venitul ratat.

Din punctul de vedere al laturii subiective, sur-
prindem între art.242 şi art.190 C.pen. RM divergenţa 
de scopuri. Astfel, scopul de cupiditate este semnul 
secundar obligatoriu al escrocheriei, pe când scopul 

acoperirii genurilor activităţii de întreprinzător ilicite 
alcătuieşte semnul facultativ obligatoriu al laturii subi-
ective a pseudoactivităţii de întreprinzător. 

Diferenţe implică şi subiectul infracţiunilor abor-
date. Astfel, în acord cu prevederile alin.(4) art.21          
C.pen. RM, potrivit cărora persoanele juridice, cu 
excepţia autorităţilor publice, răspund penal pentru 
infracţiunile pentru a căror săvârşire este prevăzută 
sancţiune pentru persoanele juridice în Partea Specială 
a Codului penal, rezultă că doar în cazul pseudoactivi-
tăţii de întreprinzător persoana juridică apare ca subiect 
al infracţiunii. În acelaşi timp, nu putem nega implicarea 
persoanei juridice la comiterea escrocheriei; or, dobân-
direa ilicită a bunurilor prin înşelăciune sau abuz de 
încredere poate fi realizată cu ajutorul unei persoane 
juridice. În condiţiile în care unica şi principala orien-
tare a făptuitorului a fost dobândirea ilicită a bunurilor, 
poate oare activitatea desfăşurată din momentul creării 
persoanei juridice să fie una de întreprinzător? Având 
în vedere că răspunsul la această întrebare este unul 
evident, în literatura de specialitate a fost susţinută opi-
nia, potrivit căreia, în contextul escrocheriei, persoana 
juridică este un mijloc de comitere a infracţiunii. 9 

Astfel privite lucrurile, s-ar părea că suntem în pre-
zenţa unui paradox juridic; or, după regula generală, 
mijlocul de comitere a infracţiunii reprezintă acel obiect 
al lumii materiale cu ajutorul căruia este săvârşită fapta 
prejudiciabilă. În acelaşi timp, mijlocul de comitere a 
infracţiunii poate implica o componentă animată sau 
neanimată, pe care făptuitorul o utilizează pentru a 
influenţa asupra obiectului ocrotirii juridico-penale.10 
Este adevărat că persoana juridică nu poate fi atribuită 
la categoria de obiecte materializate; în acelaşi timp, 
nu putem să nu fim de acord că rolul persoanei juridice 
la comiterea escrocheriei este: de a facilita comiterea 
infracţiunii şi de a tăinui fapta prejudiciabilă, prin 
aceasta aducându-se atingere obiectului ocrotirii juri-
dico-penale. De aceea, are dreptate Ig.Botezatu când 
afirmă că subiectul escrocheriei se foloseşte nu de 
persoana juridică ca atare, ci de calităţile pe care i le 
pune la dispoziţie persoana juridică.11

După relevarea de substanţă a liniilor de demarcare 
dintre art.190 şi art.242 C.pen. RM, ne vom orienta 
investigaţia ştiinţifică, având ca obiectiv soluţionarea 
următoarei întrebări: Este oare posibil concursul dintre 
pseudoactivitatea de întreprinzător (art.242 C.pen. RM) 
şi infracţiunea de escrocherie (art.190 C.pen. RM)?

Pentru a răspunde la acestă întrebare, vom consemna 
că, în conformitate cu alin.(1) art.33 C.pen. RM, se 
consideră concurs de infracţiuni săvârşirea de către 
o persoană a două sau mai multor infracţiuni dacă 
persoana nu a fost condamnată definitiv pentru vreuna 
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din ele şi dacă nu a expirat termenul de prescripţie de 
tragere la răspundere penală, cu excepţia cazurilor 
când săvârşirea a două sau mai multor infracţiuni este 
prevăzută în articolele Părţii Speciale a acestui Cod în 
calitate de circumstanţă care agravează pedeapsa. În 
acelaşi timp, concursul de infracţiuni poate fi real (când 
persoana, prin două sau mai multe acţiuni (inacţiuni), 
săvârşeşte două sau mai multe infracţiuni) şi ideal 
(când persoana săvârşeşte o acţiune (inacţiune) care 
întruneşte elemente ale mai multor infracţiuni).

Astfel concepute lucrurile, considerăm că con-
cursul ideal dintre art.190 şi art.242 C.pen. RM este 
imposibil, deoarece printr-o singură acţiune crearea de 
întreprinderi, însoţită de nedesfăşurarea activităţii de 
întreprinzător sau bancare în scopul acoperirii genurilor 
activităţii de întreprinzător ilicite, nu poate fi realizată 
concomitent cu dobândirea ilicită a bunurilor altei per-
soane prin înşelăciune sau abuz de încredere. De aceea, 
nu putem fi de acord cu poziţia unor autori, precum 
N.A. Lopaşenko12 şi Iu.A. Merzoghitova13, potrivit 
cărora soluţia concursului ideal dintre pseudoactivitatea 
de întreprinzător şi infracţiunea de escrocherie se impu-
ne ca efect al depăşirii limitelor escrocheriei generate 
de crearea de organizaţii comerciale fictive.

Poziţia noastră este una categorică. Între art.190 
şi art.242 C.pen. RM nu poate să existe un concurs 
ideal; or, simultaneitatea este de neconceput în cazul 
celor două infracţiuni, datorită deosebirilor de esenţă 
ce caracterizează elementele constitutive ale pseudo-
activităţii de întreprinzător şi escrocherie pe care le-am 
evidenţiat supra. Pe lângă acest din urmă argument, în 
literatura de specialitate autohtonă se pot remarca şi 
alte raţionamente, pe care le apreciem ca fiind viabile. 
De exemplu, în studiul său destinat investigării com-
ponenţei pseudoactivităţii de întreprinzător, M.Mutu 
întemeiat opinează că, dat fiind faptul că ambele 
componenţe (art.190 şi art.242 C.pen. RM) sunt ma-
teriale, concursul ideal nu ar putea exista în virtutea 
faptului că o singură daună nu se poate produce prin 
două fapte.14 

În acelaşi timp, nu este exclusă situaţia existenţei 
unui concurs real de infracţiuni dintre art.190 şi art.242 
C.pen. RM. Astfel, în literatura de specialitate rusă, în 
optica mai multor autori s-a fundamentat opinia precum 
că concursul real de infracţiuni dintre escrocherie şi 
pseudoactivitate de întreprinzător se atestă atunci când 
în rezultatul activităţii de întreprinzător fictive a avut 
loc obţinerea avantajelor patrimoniale, nelegate de 
sustragerea averii străine15, dar care a cauzat daune în 
proporţii mari cetăţenilor, organizaţiilor sau statului.16 
Mai explicită ni se pare interpretarea oficială făcută 
de către Plenul Curţii Supreme a Federaţiei Ruse în 

materia infracţiunii de escrocherie. Astfel, potrivit 
pct.8 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme a Federaţiei 
Ruse „Despre practica judiciară în cauzele de escro-
cherie, însuşire şi delapidare”, nr.51 din 27.12.200717, 
escrocheria trebuie calificată suplimentar cu art.173 
C.pen. FR – „Activitatea de întreprinzător fictivă” (co-
respondent al art.242 C.pen. RM – „Pseudoactivitatea 
de întreprinzător”) numai în ipoteza concursului real 
(sublinierea ne aparţine – n.a.), atunci când persoana 
mai obţine şi alte avantaje, nelegate de sustragere (de 
exemplu, când întreprinderea este creată nu numai 
pentru săvârşirea sustragerii bunurilor altei persoane, 
dar şi în scopul (sublinierea ne aparţine – n.a.) elibe-
rării acesteia de impozite sau acoperirii genurilor de 
activitate interzise, dacă în rezultatul unor asemenea 
acţiuni, nelegate de sustragerea averii străine, au fost 
cauzate daune în proporţii mari (sublinierea ne aparţine 
– n.a.) cetăţenilor, organizaţiilor sau statului ...). Chiar 
dacă această recomandare nu mai este în pas cu legea 
penală a Federaţiei Ruse în vigoare, dat fiind faptul 
că art.173 C.pen. FR a fost dezincriminat la 7 aprilie 
201018, interpretarea cazuală propusă este reuşită şi 
poate fi luată drept model de interpretare şi aplicare 
în practică a prevederilor art.190 şi, respectiv, art.242 
C.pen. RM. 

Schimbând vectorul de cercetare, vom examina şi 
posibilitatea existenţei concurenţei de norme dintre 
art.190 şi art.242 C.pen. RM. Aceasta se impune mai 
cu seamă în ipoteza creării de pseudoîntreprinderi în 
scopul săvârşirii escrocheriei. De aceea, în literatura 
de specialitate pseudoactivitatea de întreprinzător este 
concepută drept:

– varietate a escrocheriei în sfera activităţii eco-
nomice19;

– metodă de comitere a escrocheriei20;
– formă a legalizării actelor de escrocherie21;
– formă a tăinuirii actelor de escrocherie22;
– formă specifică a escrocheriei23;
– modalitate faptică a înşelăciunii, în contextul 

infracţiunii de escrocherie.24 
Având în vedere aceste alegaţii, nu putem fi de acord 

cu V.Kotin25, potrivit căruia, în situaţia în care scopul 
special al creării unei organizaţii comerciale este sustra-
gerea averii, vom aplica concursul de infracţiuni dintre 
sustragere şi pseudoactivitate de întreprinzător, având 
în vedere că în asemenea circumstanţe însăşi metoda 
sustragerii prezintă un grad de pericol social înalt şi 
alcătuieşte o componenţă de sine stătătoare. Mai mult 
ca atât, această soluţie de încadrare ar încălca cel puţin 
două principii ale dreptului penal material, şi anume: 
principiul non bis in idem şi principiul legalităţii. În 
vederea raţionalizării dezacordului nostru cu referire 
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la soluţia concursului de infracţiuni, vom aduce urmă-
toarele explicaţii:

Primo: Cerinţa minimă de existenţă a concursului 
de infracţiuni este aceea ca în acţiunile făptuitorului 
să se regăsească toate elementele constitutive ale celor 
două sau mai multor componenţe, care se constituie 
ca infracţiuni nomen iuris. De aceea, dacă crearea de 
pseudoîntreprinderi a fost săvârşită cu intenţia deter-
minată de acaparare a averii străine, având ca finalitate 
sustragerea bunurilor altei persoane, atunci consecinţa 
infracţională se află în legătură de cauzalitate cu fapta 
de dobândire a bunurilor prin înşelăciune. Această in-
terpretare ne ajută să sesizăm că există doar o urmare 
imediată. Din aceste considerente, aplicarea concursu-
lui de infracţiuni dintre art.190 şi art.242 C.pen. RM ar 
conduce la încălcarea flagrantă a principiului non bis in 
idem, principiu stipulat la alin.(2) art.7 C.pen. RM; or, 
făptuitorul va fi tras la răspundere penală de două ori în 
prezenţa aceleiaşi consecinţe (urmări) prejudiciabile.

Secundo: Crearea de pseudoîntreprinderi cu scopul 
sustragerii bunurilor contribuie la pierderea indivi-
dualităţii art.242 C.pen. RM; or, aşa cum corect s-a 
afirmat în doctrină26, în acest caz acţiunea adiacentă 
de înşelăciune se asociază cu acţiunea principală de 
sustragere, având la bază o intenţie unică complexă. 
Pentru a fi şi mai convingători, vom face uz şi de o 
interpretare oficială a acestei dileme. În context, potrivit 
pct.8 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme a Federaţiei 
Ruse „Despre practica judiciară în cauzele de escro-
cherie, însuşire şi delapidare”, nr.51 din 27.12.200727, 
în cazul creării organizaţiilor comerciale fără intenţia 
de a desfăşura faptic activitatea de întreprinzător sau 
bancară, având scopul sustragerii averii străine sau ob-
ţinerii dreptului asupra acesteia, cele comise se absorb 
în totalitate de componenţa de escrocherie (sublinierea 
ne aparţine – n.a.). Chiar dacă această recomandare 
nu este destinată uniformizării cadrului juridico-penal 
naţional, dat fiind incidenţa unor asemănări de esenţă 
dintre escrocherie şi pseudoactivitatea de întreprinzător 
dintre cele două legi penale, tălmăcirea propusă merită 
o apreciere distinsă. 

De aceea, dacă crearea de întreprinderi fictive 
(pseudoîntreprinderi) s-a săvârşit în scopul sustragerii 
bunurilor altei persoane, nu se va impune soluţia concur-
sului de infracţiuni dintre art.190 şi art.242 C.pen. RM, 
fiind reţinută doar norma cu privire la escrocherie, opinie 
care este împărţăşită de majoritatea autorilor28 care au 
avut în vizor cercetarea pseudoactivităţii de întreprin-
zător. Indubitabil, în plan legislativ naţional dispunem 
şi de o regulă de calificare strict determinată în cazul 
concurenţei dintre o parte şi un întreg, deoarece tocmai 
această concurenţă se impune în cazul escrocheriei şi 

pseudoactivităţii de întreprinzător. Reieşind din regula 
stipulată la art.118 C.pen. RM, calificarea infracţiunilor 
în acest caz se efectuează în baza normei care cuprinde 
în întregime toate semnele faptei prejudiciabile săvârşi-
te. Aceasta este norma prevăzută la art.190 C.pen. RM, 
deoarece escrocheria cuprinde fapta prejudiciabilă în 
întregime. Astfel, a pleda pentru soluţia concursului 
de infracţiuni dintre art.190 şi art.242 C.pen. RM, în 
ipoteza creării de pseudoîntreprinderi cu scopul sustra-
gerii bunurilor, înseamnă a neglija regula de calificare 
de la art.118 C.pen. RM şi, pe cale de consecinţă, a 
încălca flagrant principiul legalităţii stipulat la art.3 
C.pen. RM.

În cele din urmă conchidem că delimitarea com-
ponenţelor de infracţiune conexe prezintă interes nu 
doar teoretic, dar şi practic; or, identificarea liniilor 
de demarcare contribuie la facilitarea alegerii nor-
mei corespunzătoare aplicabile, realizându-se prin 
acest procedeu o încadrare juridică corectă a faptelor 
comise şi, pe cale de consecinţă, atingerea scopului 
imediat al procesului penal, stipulat la alin.(2) art.1               
C.proc.pen. RM – „orice persoană care a săvârşit o 
infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale”. 
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SUMMARY
In terms of legislative construction, the adjacent variations of the extortion offence are deployed in its 

standard version. Our scientific approach was directed to the juridical research of blackmailing through 
threat. Thus, besides the content and the essence of the threat, in this study were defined the standards 
that outline the adjacent actions that have certain points of convergence with other related offences, such 
as robbery, burglary etc. However, our debate issues even some problems regarding the General Part of 
the Penal Code, especially in the matter concerning the determination of criminal liability for extortion 
acts. Note that all problems have been analyzed in terms of national jurisprudence, thereby assuring the 
practical aspect of the research.

Î
infracţiuni, ceea ce va contribui la apecierea gradului 
de prejudiciabilitate pe care îl evocă fapta cercetată. 
Indubitabil, căci cererea de a transmite bunurile ori 
dreptul asupra acestora sau de a săvârşi alte acţiuni 
cu caracter patrimonial – acţiuni principale, de unele 
singure, nu pot constitui o infracţiune în sine, adică nu 
sunt în măsură să atingă pragul minim de pericol social 
specific unei infracţiuni. Astfel, din analiza per ansam-
blu a incriminării faptei de şantaj se poate desprinde 
faptul că acţiunea principală dobândeşte o coloratură 
infracţională doar dacă aceasta este însoţită de o ame-
ninţare sau de realizarea uneia dintre ameninţări. De 
asemenea, investigarea particularităţilor acţiunilor adi-
acente ale şantajului va facilita depistarea conţinutului 
calitativ al infracţiunii de şantaj, care, cu siguranţă, va 
genera în ultimă instanţă o încadrare juridică corectă 
a faptelor comise. 

Din punctul de vedere al construcţiei legislative, 
modalităţile acţiunilor adiacente sunt dislocate în 
număr de patru la varianta-tip a infracţiunii de şantaj 
(alin.(1) art.189 C.pen. RM) şi în număr de şase la 
categoria variantelor agravate prevăzute la alin.(2)-(4) 
art.189 C.pen. RM. Avându-se în vedere că spaţiul de 
publicare este unul îngust, iar domeiul ales de cercetare 
prea larg, demersul nostru ştiinţific va fi destinat doar 
investigării particularităţilor acţiunilor adiacente pre-
văzute la varianta-tip a componenţei de şantaj. Potrivit 

prevederii de la alin.(1) art.189 C.pen. RM, cele patru 
modalităţi ale acţiunii adiacente sunt: 

ameninţarea cu violenţă adresată persoanei, 1) 
rudelelor sau apropiaţilor acesteia; 

ameninţarea cu răspândirea unor ştiri defăimă-2) 
toare despre ele; 

ameninţarea cu deteriorarea sau cu distrugerea 3) 
bunurilor proprietarului, posesorului, deţinătorului;

ameninţarea cu răpirea proprietarului, pose-4) 
sorului, deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor 
acestora.

Avându-se în vedere că punctul de convergenţă 
dintre cele patru modalităţi ale acţiunilor adiacente ale 
şantajului îl constituie ameninţarea, în cele ce urmează 
vom elucida conţinutul şi esenţa acesteia. Astfel, potri-
vit Dicţionarului explicativ ilustrat al limbii române1, 
termenul „ameninţare” implică patru accepţiuni. Într-o 
primă accepţiune, ameninţarea vizează o manifestare, 
prin vorbe, gesturi etc., a intenţiei de a face rău cuiva. 
Cea de-a doua şi cea de-a treia accepţiune fac referire 
la următorii termeni: pericol, primejdie, periclitare, 
primejduire. Şi doar cea de-a patra accepţiune este 
una juridică, ea implicând următoarea explicaţie: in-
fracţiune care constă în alarmarea unei persoane prin 
manifestarea intenţiei de a săvârşi faţă de ea sau faţă 
de o rudă apropiată o faptă infracţională. Pe acelaşi 
făgaş se situează şi unele opinii exprimate în literatura 
de specialitate. Potrivit acestora, ameninţarea este un 
act de natură să inspire victimei temerea că, în viitor, 

ACŢIUNILE  ADIACENTE  îN  CADRUL  FAPTEI 
PREjUDICIAbILE  DE  ŞANTAj  PREVăzUTE  LA 

VARIANTA-TIP  (alin.(1) art.189 C. pen. RM)
(Partea I)

Sergiu CRIjANovSCHI,
doctorand (USM)

Recenzent: Gheorghe ULIANovSCHI, doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

n vederea reliefării esenţei şantajului, o importanţă 
majoră are cercetarea acţiunii adiacente a acestei 
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ea, soţul ei sau o rudă apropiată urmează să suporte un 
rău, constând în săvârşirea unei infracţiuni sau a unei 
fapte păgubitoare2, temere care o pune în situaţia de a 
nu mai avea resursele psihice necesare pentru a rezista 
constrângerii.3

În context, prezintă relevanţă şi interpretarea cau-
zală reţinută în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie „Cu privire la practica judiciară în procesele 
penale despre şantaj”, nr.16 din 7.11.20054 (în conti-
nuare – Hotărârea Plenului CSJ nr.16/2005). În con-
formitate cu pct.5 al acesteia, ameninţarea se exprimă 
prin influenţarea psihică a victimei, care o determină 
să adopte o conduită cerută de făptuitor. Ameninţarea 
se exprimă în promisiunea aplicării anumitor măsuri (a 
violenţei, inclusiv a omorului; a răspândirii unor ştiri 
defăimătoare; a deteriorării sau distrugerii bunurilor; 
a răpirii) în raport cu victima, rudele sau apropiaţii 
acesteia, în cazul în care victima nu va îndeplini ce-
rerea făptuitorului. În acelaşi sens, Iu.Lari5 stabileşte 
just că, indiferent de genul de ameninţare, oricare ar fi 
el, suntem în prezenţa unor forme de influenţă asupra 
voinţei victimei în scopul de a o determina să transmită 
patrimoniul extorcat, iar după orientarea, caracterul şi 
intensitatea influenţei ele sunt asemănătoare.

În teoria dreptului penal se susţine, pe bună drep-
tate, că ameninţarea poate evalua în două ipostaze: 
ameninţare-faptă şi ameninţare-consecinţă.6 Trans-
punând această viziune tematicii abordate, reiterăm 
că prin esenţa şi conţinutul său ameninţarea în cadrul 
infracţiunii de şantaj apare în postură de faptă, nu de 
consecinţă. 

În aceeaşi ordine de idei, trecem în revistă urmă-
toarea definiţie a ameninţării-faptă: „influenţare asupra 
psihicului unei persoane concrete, asupra unui grup 
de persoane, asupra comunităţii în ansamblu, care 
se rezumă la existenţa unei hotărâri subiective de a 
cauza daune şi la posibilitatea reală de survenire a 
acestora”.7 

Prin urmare, condiţia sine qua non pentru amplifica-
rea semnificaţiei juridico-penale a ameninţării în cadrul 
şantajului este ca aceasta să fie reală. Pentru a aprecia 
ameninţarea ca având un caracter real, trebuie să ne 
conducem atât de semnele obiective (circumstanţele: 
numărul de persoane agresate, numărul făptuitorilor, 
comportamentul lor, frazele pronunţate şi intonaţia vo-
cii, gesturile şi mimica acestora; locul; timpul; modul; 
mijloacele şi instrumentele etc.), cât şi de cele subiective 
(gradul de percepţie a ameninţării de către victimă, 
conştientizarea acesteia de către făptuitor; caracteristica 
personalităţii făptuitorului şi a victimei). Doar o simbi-
oză dintre cele două semne este în măsură a răspunde 
acestei cerinţe. De aceea, nu este lipsită de relevanţă nici 

prevederea de la alin.(2) pct.5 al Hotărârii Plenului CSJ 
nr.16/2005, prin care se consemnează: „Caracterul real 
al ameninţării poate fi atestat chiar şi în cazul expunerii 
aparent cuviincioase, printr-o purtare corectă, a cererii 
făptuitorului. În astfel de cazuri însăşi ambianţa, creată 
de făptuitor, impune victima să se conformeze cererii 
acestuia (de exemplu, victima este înfricoşată de zvo-
nurile şi faptele legate de răfuiala cu cei care au refuzat 
să îndeplinească cererile făptuitorului)”.

Totuşi, această din urmă explicaţie nu poate fi 
absolutizată; or, de vreme ce ameninţarea nu are un 
caracter explicit, aceasta fiind dedusă de către victimă 
din alte circumstanţe care creează acesteia o temere  
de a i se cauza anumite prejudicii drepturilor sau 
intereselor ocrotite de lege, este dificil a demonstra 
prezenţa ei în cadrul mecanismului de săvârşire a 
faptei. Aceasta deoarece nu putem face abstracţie de 
la prevederile alin.(3) art.8 din Codul de procedură 
penală al Republicii Moldov8, potrivit cărora conclu-
ziile despre vinovăţia persoanei de săvârşirea infrac-
ţiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. În acelaşi 
timp, toate dubiile în probarea învinuirii, care nu pot 
fi înlăturate, se interpretează în favoarea bănuitului, 
învinuitului, inculpatului. 

Drept dovadă a alegaţiei de mai sus vom aduce 
următorul exemplu pe care îl găsim în literatura de 
specialitate – de înaintare a cererii patrimoniale lipsite 
de o ameninţare explicită: „Am aflat că desfăşuraţi 
activitate de întreprinzător, iar în oraş toţi între-
prinzătorii ne plătesc. De aceea, începând cu luna 
următoare, ne veţi achita lunar (se numeşte suma). Nu 
ne veiţi achita nouă, vor veni alte bande din microra-
ionul vecin; ele însă nu se vor rezuma doar la vorbe. 
Astfel, întreprinzătorul, cunoscând despre faptul că 
cerinţa a fost expusă de către un membru al unui grup 
criminal organizat, necondiţionat consimte asupra 
cerinţei înaintate”.9 După cum este lesne de observat, 
ambianţa creată de făptuitor, in concreto: apartenenţa 
făptuitorului la un grup criminal organizat, precum şi 
informarea victimei despre faptul că toţi întreprinzătorii 
achită „taxa de protecţie”, impune victima să se con-
formeze cererii. Or, influenţa informaţională exercitată 
creează victimei o temere de a i se aduce atingere unor 
drepturi sau interese. Dar, respectând regula stipulată 
la alin.(3) art.8 C.proc.pen., orice îndoială va genera 
lipsa ameninţării. Nu există ameninţare, nu există nici 
componenţa de şantaj.

În acelaşi timp, nu are nici o relevanţă forma de 
manifestare a ameninţării. Aceasta poate fi verbală, 
scrisă sau chiar concludentă. Mai mult ca atât, ame-
ninţarea poate fi înaintată prin intermediul unor terţe 
persoane. 
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După reliefarea generalizată a ameninţării, vom trece 
la dezvăluirea nemijlocită a modalităţilor normative 
ale acesteia. Prima formă stipulată la alin.(1) art.189   
C.pen. RM, dar şi cea mai răspândită în practica ju-
diciară, este ameninţarea cu violenţa. De remarcat că, 
spre deosebire de infracţiunea de jaf, la care conţinutul 
ameninţării cu aplicarea violenţei este concretizat ex-
pres în norma de incriminare la alin.(2) lit.e) art.187 
C.pen. RM, prin sintagma „nepericuloasă pentru viaţă 
şi sănătate”, precum şi spre deosebire de infracţiunea 
de tâlhărie, la care caracterul ameninţării este determi-
nat de sintagma „periculoasă pentru viaţă şi sănătate”, 
prevăzută la alin.(1) art.188 C.pen. RM, în cazul in-
fracţiunii de şantaj legiuitorul a lăsat fără o concretizare 
caracterul ameninţării cu aplicarea violenţei.

De aceea, în lipsa unei înfăţişări exprese a gradului 
de violenţă cu care se ameninţă în cazul şantajului, 
considerăm că aceasta poate fi atât nepericuloasă, cât 
şi periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei. 
Această alegaţie invocată şi susţinută de noi este în 
unison cu prevederile pct.7 al Hotărârii Plenului CSJ 
nr.16/2005, nu însă şi cu unele viziuni exprimate în 
literatura de specialitate, care încearcă să interprete-
ze în sens larg ameninţarea cu violenţa prin prisma 
oricăror infracţiuni care antrenează un anumit grad 
de violenţă. Bunăoară, Iu.Lari susţine că „amenin-
ţarea cu violenţa ... constă în intimidarea victimei, a 
rudelor sau apropiaţilor acesteia cu aplicarea violen-
ţei fizice, cum ar fi: provocarea leziunilor corporale 
de grad diferit, lovirea, violarea, intrarea în raport 
homosexual (sublinierea ne aparţine – n.a.) etc.”.10 
Totuşi, această interpretare extinsivă nu-l împiedică 
pe autor să formuleze în aceeaşi publicaţie o concluzie 
contrară: „Materialele practicii judiciare demonstrea-
ză că ameninţările pot îngloba şi alte modalităţi de 
influenţă, care nu sunt prevăzute în dispoziţia art.189             
C.pen. Astfel, iarăşi este vorba despre o lacună legis-
lativă, care face dificilă calificarea corectă a acţiunilor 
în cauză. De exemplu, cum vor fi calificate acţiunile 
persoanei care cere de la victimă un bun patrimoni-
al, ameninţând-o cu comiterea acţiunilor huliganice 
(sublinierea ne aparţine – n.a.) asupra copiilor ei în 
cazul neîndeplinirii cerinţelor înaintate”.11 De aici 
apare ca firească întrebarea: De ce ameninţarea cu 
săvârşirea violului sau cu acţiuni violente cu caracter 
sexual constituie modalităţi ale ameninţării cu violenţa 
în contextul infracţiunii de şantaj, dar ameninţarea 
cu săvârşirea actelor de huliganism – nu? Această 
întrebare apare pe fundalul punctului de convergenţă 
pe care îl au toate aceste infracţiuni, şi anume: atât 
infracţiunea de viol (art.171 C.pen. RM), acţiunile 
violente cu caracter sexual (art.172 C.pen. RM), cât 

şi infracţiunea de huliganism, exprimată prin săvâr-
şirea acţiunilor intenţionate care încalcă grosolan 
ordinea publică (art.287 C.pen. RM), implică cu titlu 
de acţiuni adiacente o oarecare violenţă fizică. Dar, 
asocierea acestei violenţe cu raportul sexual, cu actul 
de homosexualism sau cu acţiunile intenţionate care 
încalcă grosolan ordinea publică presupune incidenţa 
unor incriminări nomen juris. 

De asemenea, şi răpirea unei persoane ca incrimi-
nare de sine stătătoare poate să implice sub aspectul 
acţiunilor ajutătoare un grad de violenţă; spre exem-
plu, aplicarea loviturilor care pot conduce chiar la o 
vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii. 
Însă, de vreme ce legiuitorul a uzitat de ameninţarea 
cu săvârşirea răpirii persoanei, fapt expres prevăzut 
în alin.(1) art.189 C.pen. RM, rezultă că dacă in-
tenţia legiuitorului a fost tocmai de a reţine printre 
modalităţile de comitere a şantajului – ameninţarea 
cu comitererea infracţiunilor prevăzute la art.171 sau 
la art.172 C.pen. RM, în mod similar ameninţarea cu 
răpirea proprietarului, posesorului, deţinătorului, a 
rudelor sau apropiaţilor acestora – legiuitorul trebuia să 
prevadă distinct şi ameninţarea cu violul sau cu acţiuni 
violente cu caracter sexual. De aceea, ameninţarea cu 
violenţa ca modalitate de manifestare a constrângerii 
se rezumă doar la ameninţarea victimei cu astfel de 
cuvinte sau acţiuni, din care se desprinde evident in-
tenţia făptuitorului de a aplica violenţa fizică faţă de 
victimă, indiferent de gradul acesteia: nepericuloasă 
sau periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei, 
nu şi ameninţarea cu săvârşirea faţă de ea sau apropiaţii 
ei a unor infracţiuni; or, în acest din urmă caz, riscăm 
să încălcăm principiul legalităţii prin interpretarea ex-
tensivă defavorabilă a legii, fapt interzis de prevederile 
alin.(2) art.3 C.pen. RM.

În alt context, trebuie să facem o distincţie din-
tre conţinutul normativ al ameninţării cu aplicarea 
violenţei şi conţinutul faptic al acesteia. Astfel, dacă 
conţinutul normativ al ameninţării în cazul şantajului 
nu este concretizat în norma de incriminare, atunci nu 
este exclus ca conţinutul faptic al ameninţării să fie unul 
neconcretizat, cât şi concretizat (ameninţare cu omor, 
ameninţare cu aplicarea vătămării grave a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii). Astfel privite lucrurile, în 
ipoteza ameninţării cu vătămarea gravă a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, în virtutea concurenţei dintre 
o parte şi un întreg (art.118 C.pen. RM), se va aplica 
numai alin.(1) art.189 C.pen. RM, nefiind necesară 
încadrarea suplimentară în conformitate cu art.155 
C.pen. RM – „Ameninţarea cu omor sau cu vătămarea 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii”. În acelaşi 
timp, nu putem face abstracţie de faptul că, în ipoteza 
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ameninţării cu moartea, fapta implică o încadrare în 
conformitate cu varianta agravată prevăzută la lit.d) 
alin.(2) art.189 C.pen. RM.

Dat fiind faptul că ameninţarea cu aplicarea vio-
lenţei este incidentă şi infracţiunii de jaf (alin.(2) lit.e) 
art.187 C.pen. RM) şi infracţiunii de tâlhărie (alin.(1) 
art.188 C.pen. RM), apare necesitatea delimitării unor 
asemenea fapte, în particular când aceasta este însoţită 
de cererea de a se transmite bunurile.

O primă disonanţă dintre tâlhărie sau jaf, pe de o 
parte, şi şantaj, pe de altă parte, reliefată în literatura 
de specialitate, vizează aspectul temporal al realizării 
ameninţării. Astfel, potrivit autorilor ruşi L.D. Gauh-
man şi S.V. Maximov12, realizarea ameninţării extor-
catorului se presupune în viitor, şi anume: în situaţia 
în care victima nu va îndeplini cerinţele patrimoniale 
ale făptuitorului. În contrast, în caz de neexecutare a 
cerinţelor patrimoniale ale făptuitorului, înfăptuirea 
ameninţării cu aplicarea violenţei nepericuloase pen-
tru viaţă şi sănătate – în cazul jafului sau realizarea 
ameninţării cu aplicarea violenţei periculoase pentru 
viaţă şi sănătate – în cazul tâlhăriei se preconizează 
a fi materializată însă imediat. De aceeași părere este 
şi L.K. Malahov: „Sensul ameninţării în cazul dobân-
dirii prin şantaj a bunurilor proprietarului se exprimă, 
în primul rând, în facilitarea dobândirii bunurilor, 
iar, în al doilea rând, în faptul că realizarea ei este 
preconizată pe viitor (sublinierea ne aparţine – n.a.), 
ca răzbunare pentru refuzul de a transmite avantajele 
cerute”.13 În alt context, acelaşi autor îşi întăreşte 
optica susţinută, menţionând: „În cazul ameninţă-
rii, ca metodă de dobândire prin şantaj a avutului 
proprietarului, victima îşi dă seama că acţionează o 
oarecare condiţie de amânare, deci lipseşte perico-
lul realizării imediate a ameninţării (sublinierea ne 
aparţine – n.a.)”.14 Aceeaşi opinie este împărtăşită şi 
de autorul Z.A. Neznamova.15 Însă, pe lângă alegaţia 
orientării extorcatorului de a aplica violenţa în viitor în 
cazul nesatisfacerii cerinţelor cu caracter patrimonial, 
autorul susţine că realizarea imediată a ameninţării 
metamorfozează violenţa psihică în violenţă fizică, 
iar şantajul – în jaf sau tâlhărie.

Reieşind din caracterul polemizat al opticii vizate, 
nu contestăm faptul că violenţa psihică poate să se 
metamorfozeze în violenţă fizică, dar să acceptăm 
că şantajul se transformă în jaf sau tâlhărie este de 
neconceput. Aceasta deoarece nu poate fi invocat un 
„salt” calitativ al faptelor prejudiciabile care nu sunt 
din aceeaşi categorie; or, şantajul, spre deosebire de 
jaf ori tâlhărie, nu constituie o sustragere. De aceea, 
în legătură cu criteriul de delimitare formulat, mai 
aproape de adevăr ni se pare opinia autorului rus L.V. 

Serdiuk16, potrivit căruia ameninţarea în cazul infrac-
ţiunii de şantaj, de regulă (sublinierea ne aparţine 
– n.a.), este îndreptată în viitor, adică făptuitorul nu 
intenţionează s-o realizeze instantaneu. Considerăm 
că această din urmă opinie primează datorită faptului 
că nu este una categorică, astfel încât, lăsând o anu-
mită doză de flexibilitate, este în măsură să răspundă 
esenţei şi conţinutului infracţiunii de şantaj.

Un punct de vedere similar îl împărtăşeşte autorul 
Iu.Lari17: „Chiar şi în cazul şantajului, ameninţarea 
poate fi realizată imediat, după ce a urmat refuzul 
victimei de a transmite bunurile cerute”.

Iată un exemplu din practica judiciară care funda-
mentează alegaţia de mai sus: la 05.05.2008, apro-
ximativ la ora 21:00, L.A., aflându-se, în stare de 
ebrietate narcotică, în casa părinţilor săi din comuna 
Bubuieci, prin ameninţare cu aplicarea violenţei şi 
deteriorarea bunurilor ce aparţin părinţilor, a cerut 
de la mama sa, L.Z., să-i transmită suma de 3000 lei. 
Însă, fiind refuzat, inculpatul în continuare a amenin-
ţat-o pe mama sa că, în caz dacă nu-i va transmite 
suma de 3000 lei, îi va da foc la casă şi o va omorî. În 
mod intenţionat, a aplicat ultimei, de la 05.05.2008, 
ora 21:00, aproximativ până la 06.05.2008, ora 
04:00, multiple lovituri cu pumnii în cap şi în alte 
regiuni ale corpului, a lovit-o cu telefonul în cap, 
a muşcat-o de nas, a stropit-o cu cafea fierbinte, a 
aruncat în ea cu ţigări aprinse, a sugrumat-o cu mâi-
nile de gât, încercând să o stranguleze, cauzându-i 
astfel vătămări corporale uşoare18 (sublinierea ne 
aparţine – n.a.).

Nu este exclusă însă situaţia ca făptuitorul să treacă 
imediat la materializarea ameninţării, neaşteptând 
chiar un refuz din partea victimei de a i se transmite 
banii ceruţi. Pentru a ne justifica concepţia promovată, 
vom apela la următoarea speţă:  la 11.04.2005, ora 
12:00, C.Gh., prin înţelegere prealabilă cu o persoană 
identificată de organul de urmărire penală, în privin-
ţa căreia materialele sunt disjunse într-o procedură 
separată, urmând indicaţiile şi conform informaţiei 
parvenite de la C.M., s-au deplasat la locul de muncă 
al cet. A.R. – str. Bacioii Noi 14, mun. Chişinău. Ajunşi 
acolo, ameninţându-l pe ultimul cu violenţa (sublini-
erea ne aparţine – n.a.), precum şi aplicând faţă de 
el violenţă nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea 
lui (sublinierea ne aparţine – n.a.), manifestată prin 
aplicarea loviturilor cu bastonul, mâinile şi picioarele 
peste diferite părţi ale corpului, invocând un motiv 
inventat, i-au cerut acestuia să transmită în folosul 
lui C.M. bani în sumă de 500 lei. Ulterior, C.Gh. şi 
persoana identificată au primit de la A.R., în aceeaşi 
zi şi în acelaşi loc, 200 lei.19
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În acelaşi timp, pentru soluţionarea definitivă a mo-
mentului preconizat de realizare a ameninţării în cazul 
şantajului, ne vom prevala şi de interpretarea oficială 
în materie. Astfel, în conformitate cu alin.(2) pct.23 
al Hotărârii Plenului CSJ nr.16/2005, se reliefează 
potenţialele ipoteze de aplicare a art.189  C.pen. RM, 
în detrimentul componenţelor de la art.187 sau 188 
C.pen. RM:

făptuitorul cere transmiterea bunurilor în viitor, a) 
ameninţând cu aplicarea imediată a violenţei (sublini-
erea ne aparţine – n.a.), dacă victima nu va consimţi 
să-i execute cererea; 

făptuitorul cere transmiterea bunurilor în vii-b) 
tor, ameninţând, totodată, să aplice violenţa în viitor 
(sublinierea ne aparţine – n.a.), dacă victima nu-i va 
îndeplini cererea;

 făptuitorul cere transmiterea bunurilor în viitor c) 
şi aplică violenţa în vederea asigurării realizării cererii 
sale (sublinierea ne aparţine – n.a.). 

Regretabil este că printre modalităţile faptice enu-
merate nu se conţine şi ipoteza ce rezultă din speţa 
prezentată supra, reflectată în Decizia Curţii Supreme 
de Justiţie din 10.02.2010, în Dosarul nr.1re-381/10: 
făptuitorul cere transmiterea bunurilor în viitor, ame-
ninţând victima cu aplicarea violenţei şi aplicând vi-
olenţa imediat, în vederea asigurării realizării cererii 
sale. Deşi unii ar riposta, invocând că nominalizarea 
în una şi aceeaşi ipoteză atât a ameninţării cu aplicarea 
violenţei, cât şi a aplicării acesteia, este lipsită de im-
portanţă din motiv de transformare a violenţei psihice 
în violenţă fizică, precum şi din cauza caracterului 
alternativ al acţiunilor adiacente ale şantajului, în re-
alitate însă incidenţa a mai multor acţiuni facultative 
implicate în mecanismul infracţional denotă, incontes-
tabil, gradul de pericol social al faptei prejudiciabile şi 
periculozitatea pe care o comportă făptuitorul, motiv 
pentru care nu poate să nu fie luată drept circumstanţă 
de individualizare a pedepsei. 

Totuşi, această din urmă ipoteză imputată de noi 
nu poate suplini definitiv lista modalităţilor faptice; 
or, acestea nu sunt lipsite de fluctuaţie. Indubitabil, 
căci din cele trei ipoteze identificate de Plenul Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova mai putem 
deduce şi alte variaţii: făptuitorul cere transmiterea 
bunurilor în viitor, ameninţând cu aplicarea imediată 
a violenţei, dacă victima nu va consimţi să-i execute 
cererea, iar după obţinerea refuzului aplică violenţa 
imediat sau în viitor; făptuitorul cere transmiterea 
bunurilor în viitor, ameninţând, totodată, să aplice 
violenţa în viitor, dacă victima nu-i va îndeplini 
cererea, iar după obţinerea refuzului aplică violenţa 
imediat sau în viitor etc.

În concluzie la cele etalate mai sus: nu caracterul 
viitor de materializare a ameninţării constituie linia 
de demarcare dintre jaf sau tâlhărie şi infracţiunea de 
şantaj, ci tocmai orientarea făptuitorului de a obţine 
bunurile în viitor. De aceea, consemnăm ca fiind reuşită 
interpretarea oficială realizată de Plenul Curţii Supreme 
de Justiţie, reţinută în alin.(1) pct.23 din Hotărârea 
nr.16/2005, potrivit căreia, delimitând şantajul de jaf 
sau tâlhărie, instanţele judecătoreşti trebuie să ţină cont 
că în cazul şantajului intenţia făptuitorului este orientată 
spre dobândirea bunurilor cerute în viitor (sublinierea 
ne aparţine – n.a.), pe când dobândirea bunurilor în 
cazul jafului sau tâlhăriei are loc simultan (sublinierea 
ne aparţine – n.a.) cu aplicarea violenţei sau cu ame-
ninţarea aplicării acesteia, ori îndată (sublinierea ne 
aparţine – n.a.) după realizarea acestor acţiuni. Într-o 
anumită măsură, la această interpretare au contribuit 
reminiscenţele fostei Hotărâri a Plenului Judecăroriei 
Supreme a Republicii Moldova „Cu privire la practica 
judiciară în procesele penale despre sustragerea averii 
proprietarului”, nr.5 din 06.07.199220. Or, potrivit 
pct.9 al acesteia, delimitând şantajul de jaf sau tâl-
hărie, judecătoriile vor ţine cont de faptul că în cazul 
şantajului amenunţarea cu aplicarea forţei e îndreptată 
spre obţinerea bunurilor în viitor, dar nu în momentul 
ameninţării. 

Deci, drept criteriu principal de delimitare a com-
ponenţelor vizate poate să evolueze aspectul temporal 
al orientării făptuitorului de dobândire a bunurilor, 
nicidecum însă aspectul temporal al realizării amenin-
ţării, ultimul având doar caracter facultativ în procesul 
de disociere a infracţiunilor de jaf sau tâlhărie, pe de o 
parte, şi şantaj, pe de altă parte.

Pe lângă această deosebire, în literatura de speci-
alitate a fost susţinută opinia, potrivit căreia şi scopul 
realizării ameninţării reprezintă linia de demarcare 
dintre şantaj, jaf sau tâlhărie. In concreto, autorul rus 
L.V. Serdiuk21 susţine că la şantaj făptuitorul realizează 
ameninţarea în scop de răzbunare, fiindcă n-a fost înde-
plinită cererea lui, dar nu în scopul obţinerii violente a 
patrimoniului. O asemenea abordare ni se pare absolut 
nefondată, motiv pentru care vom aduce următorul ar-
gument în vederea exprimării dezacordului: nu în toate 
cazurile făptuitorul trece la materializarea ameninţării 
din motiv de răzbunare, şi nu în scop de răzbunare, 
aşa cum invocă autorul. O dovadă în acest sens este şi 
speţa la care am apelat supra, ce se conţine în Decizia 
Curţii Supreme de Justiţie din 10.02.2010, în Dosarul 
nr.1re-381/10: făptuitorul a ameninţat iniţial victima 
cu violenţa, precum şi, imediat după aceasta, a aplicat 
faţă de ea violenţa. Deoarece pe fundalul de desfăşu-
rare a mecanismului infracţional nu apare un refuz de 
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realizare a cererii parvenit din partea victimei, între 
momentul iniţial de ameninţare şi până la realizarea 
de facto a acestei ameninţări, răzbunarea, ca atare, nu 
poate fi pusă la baza aspectului motivaţional de compo-
rament al făptuitorului. Incontestabil, în această ipoteză 
elementul catalizator al materializării ameninţării îl 
constituie imboldul de influenţare asupra victimei în 
vederea asigurării realizării cererii patrimoniale.

Reieşind din cele etalate mai sus, considerăm că o 
deosebire principială ce rezultă din sediul materiei rezi-
dă în faptul că ameninţarea cu violenţa în cadrul jafului 
şi tâlhăriei reprezintă un mijloc de dobândire ilicită a 
bunurilor ce se află în posesia victimei, pe când la şantaj 
ameninţarea cu violenţa constituie tocmai mijlocul de 
constrângere a victimei de a transmite făptuitorului 
aparent benevol averea. Veridicitatea acestei distincţii 
se desprinde chiar din interpretarea sistemică a faptei de 
sustragere, care presupune o deposedare şi o imposeda-
re, cu fapta de şantaj, a cărei esenţă este determinată de 
sintagma normativă „cererea de a transmite bunurile”. 
De altfel, conţinutul acestei supoziţii este confirmat şi 
de V.Cuşnir, care susţine următoarele: „Spre deosebire 
de jaf sau tâlhărie, însuşi făptuitorul nu ia bunurile din 
posesia proprietarului, ci pe o cale ilegală, folosind 
diferite metode de influenţă asupra conştiinţei şi voin-
ţei acestuia, cere ca el să transmită bunurile în folosul 
făptuitorului sau în folosul altor persoane”.22

După această disociere absolut necesară, nu putem 
să nu reflectăm opinia pe care o îmbrăţişăm în totalitate 
vis-à-vis de acest subiect. Aceasta aparţine autorului 
E.Visterniceanu23, potrivit căreia soluţionarea pro-
blemei de delimitare dintre aceste infracţiuni depinde 
de gradul de îmbinare a trei momente: a momentului 
transmiterii bunurilor; a momentului ameninţării cu 
violenţa; a momentului aplicării violenţei.

(continuare în numărul următor)
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