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SUMMArY
In this article it is shown that the intervention of the local legislature is not necessary, in order to 

complete the penal law with provisions that would expressly refer to: the murder perpetration by a 
person who embodies the signs of the offence subject, together with one or more persons who do not 
form these signs; the murder perpetration by a person who embodies the signs of the offence subject, 
through a person who does not form these signs. By fact that it refers to three theses of social reality 
(not two, not one), the phrase “by two or more persons” used in the Penal Code of Republic of Mol-
dova (including lett.i) par.(2) art.145 PC RM) is adjusted perfectly to the modern social needs from 
our country.

OMORUL  SĂVÂRŞIT  DE  DOUĂ  SAU  MAI  MULTE 
PERSOANE  (lit.i) alin.(2) art.145 CP RM): 

ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE  
Partea II

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

la o chestiune conexă: S.N. a negat faptul parti-
cipării sale la omorul victimei. Aceasta deşi la etapa 
urmăririi penale, S.N. a explicat detaliat: cum s-a în-
ţeles cu U. să săvârşească un atac asupra victimei B., 
în scopul sustragerii bunurilor acesteia; cum au con-
fecţionat în prealabil măşti şi s-au înarmat cu o rangă 
de metal. Ajungând la uşa casei lui B., ambii au înţeles 
că victima se află în casă, apoi au împărţit rolurile: U. 
a pătruns în casă pe fereastra din spate, iar S.N. – pe 
uşa de la intrare. Speriată, victima s-a îndreptat spre 
ieşirea unde se afla S.N. În acest moment, U. a lovit-o 
cu ranga în cap. După ce ea a căzut, au început a se-
lecta obiectele de preţ ce urmau a fi sustrase. La un 
moment, victima a încercat să se ridice, însă U. i-a mai 
aplicat câteva lovituri şi ea a rămas nemişcată. După 
aceasta, ambii au încărcat obiectele sustrase în auto-
mobil şi le-au adus în apartamentul lui U. La împărţi-
rea bunurilor sustrase, S.N. şi-a primit partea sa1.

După cum se poate vedea, numai U., nu şi S.N., 
i-a aplicat victimei loviturile mortale. În aceste împre-
jurări, este oare întemeiat să i se incrimineze omorul 
intenţionat?

Pentru a răspunde la această întrebare, este util să 
reproducem o recomandare din pct.16 al Hotărârii 
Plenului Judecătoriei Supreme a Ucrainei, nr.2 din 
07.02.2003 „Cu privire la practica judiciară în cau-
zele referitoare la infracţiunile contra vieţii şi sănă-
tăţii persoanei”: pentru omorul, săvârşit de un grup 
de persoane în urma înţelegerii prealabile, poartă 
răspundere şi acele persoane care, deşi nu au luat 

rmătorul exemplu din practica judiciară este 
unul care nu se referă la excesul de autor, dar 

parte nemijlocit la cauzarea morţii victimei, totuşi 
erau legate de ceilalţi participanţi prin intenţia unică 
de a lipsi de viaţă victima, executând măcar o par-
te din activităţile pe care grupul le preconizase în 
vederea realizării acestei intenţii. În funcţie de cir-
cumstanţele concrete, aceste activităţi pot consta în: 
aducerea victimei în stare de neputinţă, astfel încât 
un alt participant la grup, profitând de această stare, 
să lipsească victima de viaţă; înfrângerea rezistenţei 
victimei, astfel încât unui alt participant la grup să-i 
înlesnească săvârşirea nemijlocită a omorului; înlă-
turarea piedicilor care, în situaţia concretă, fac impo-
sibilă săvârşirea nemijlocită a omorului de către un 
alt participant la grup sau îngreunează considerabil 
această săvârşire; acordarea unui ajutor concret par-
ticipantului la grup, care săvârşeşte nemijlocit omo-
rul, în momentul comiterii acestuia (de exemplu, 
prin transmiterea armei); supravegherea victimei, 
altor persoane sau a ambianţei înainte de omor sau 
în momentul săvârşirii acestuia, în scopul realizării 
intenţiei unice de a lipsi de viaţă victima etc.2.

Aplicând aceste recomandări ultimei dintre speţele 
reproduse, remarcăm validitatea lor: S.N. a barat sin-
gura cale de refugiu a victimei B., pentru ca U. să-i 
poată cauza loviturile mortale. Chiar dacă B. nu a 
decedat după prima lovitură, intenţia de a omorî este 
consemnabilă din start: 1) ca instrument al infracţiunii 
a fost folosită ranga; 2) lovitura a fost aplicată în cap. 
S.N. a admis, cel puţin, că U. va aplica lovitura anume 
în această parte vitală a corpului.

Aşadar, S.N. a fost tras la răspundere întemeiat pen-
tru săvârşirea omorului intenţionat. Dar ce rol îndepli-
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neşte acesta în procesul săvârşirii omorului intenţionat: 
coautor al infracţiunii sau complice la infracţiune?

Or, de exemplu, la pct.9 din Hotărârea Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie cu privire la practica ju-
diciară în cauzele despre omorul premeditat, nr.9 din 
15.11.19933, se menţionează: „… în calitate de autori 
ai infracţiunii urmează a fi recunoscute persoanele care 
acţionau în comun, în intenţia îndreptată spre săvârşi-
rea omorului, şi au participat nemijlocit la procesul cur-
mării vieţii victimei”. În acelaşi timp, se menţionează: 
„Complici urmează să fie considerate persoanele care 
nu au participat nemijlocit la curmarea vieţii victimei, 
dar ştiau despre intenţia executorului de a săvârşi un 
omor şi conştient au contribuit … prin înlăturarea ob-
stacolelor pentru săvârşirea infracţiunii”.

În speţă, S.N. nu a executat o parte a laturii obiec-
tive a infracţiunii de omor. Nu este o situaţie similară 
celei descrise în doctrina penală: „Întrucât modul as-
cuns al sustragerii este un semn obligatoriu al laturii 
obiective (subl. ne aparţine – n.a.) a furtului, persoana 
care asigură modul ascuns al sustragerii (de exemplu, 
cel care stă „de şase” („de pază”)) trebuie recunoscu-
tă coautor al infracţiunii de furt, nu însă complice la 
această infracţiune”4. Împiedicarea victimei să se re-
fugieze (ca şi activităţile similare acesteia) nu este un 
semn obligatoriu al infracţiunii de omor.

În context, I.Ionescu susţine: „În doctrina penală 
română s-a făcut deosebirea între coautorii care au 
o contribuţie creatoare (săvârşesc acţiunea tipică din 
norma de incriminare) şi cei care au o contribuţie com-
bativă (de paralizare a opunerii victimei, de înlăturare 
a obstacolelor din calea autorului care realizează con-
tribuţia creatoare). S-ar putea susţine şi teza contrară. 
Oricât de numeroase argumente s-ar aduce în favoa-
rea asimilării contribuţiei combative cu cea creatoare, 
cu greu ar putea fi înlăturată constatarea că, totuşi, cel 
care desfăşoară sub orice formă o contribuţie comba-
tivă (de înlăturare a obstacolelor) nu săvârşeşte nemij-
locit infracţiunea, ci prin altul, adică prin acela care 
desfăşoară contribuţia creatoare”5.

Subscriem acestui punct de vedere, deoarece la 
alin.(2) art.42 CP RM se stabileşte: „Se consideră au-
tor persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit fapta 
prevăzută de legea penală, precum şi persoana care a 
săvârşit infracţiunea prin intermediul persoanelor care 
nu sunt pasibile de răspundere penală din cauza vâr-
stei, iresponsabilităţii sau din alte cauze prevăzute de 
prezentul cod”.

S.N. nu a săvârşit fapta de omor în mod nemijlocit, 
nici nu a săvârşit infracţiunea prin intermediul lui U. 
Mai mult, U. este pasibil de răspundere penală şi a fost 
tras la răspundere penală. S.N. a contribuit la săvâr-

şirea faptei de omor, rolul său reducându-se la cel de 
complice. În mod regretabil, în sentinţa de condamna-
re, nu s-a identificat acest rol. Fără temei, S.N. a fost 
recunoscut coautor al omorului intenţionat.

Considerăm că, în cazul analizat mai sus, a fost în-
călcat principiul legalităţii: conform alin.(1) art.3 CP 
RM, „nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârşirea 
unei infracţiuni..., decât ... în strictă conformitate cu 
legea penală”. Aplicarea cu aproximaţie a legii penale 
(în particular, a alin.(2) art.42 CP RM) este nu altceva 
decât o ilegalitate şi trebuie tratată ca atare.

Ţinem să accentuăm că această constatare a noastră 
nu se referă în nici un fel la ipotezele când, de exemplu, 
două sau mai multe persoane, acţionând cu intenţia de 
a lipsi de viaţă, aplică fiecare numeroase lovituri vic-
timei; chiar dacă numai una din aceste lovituri a fost 
mortală, toate aceste persoane trebuie considerate coa-
utori. Dar nu pentru că este imposibil a se stabili cine 
dintre ele a aplicat lovitura mortală, ci pentru că „coa-
utorul voieşte să participe la săvârşirea faptei în mod 
direct, material, pe când complicele participă indirect, 
secundar, voieşte să participe ajutând pe altul”6.

Această teză o ilustrează speţa următoare: B.S. şi 
S.I. au fost condamnaţi, printre altele, în baza lit.f) alin.
(3) art.145 CP RM. În fapt, la 05.11.2006, aproximativ 
la ora 21.00, aflându-se în casa lui R.S. din s. Vădeni,       
r-nul Soroca, urmărind scopul de a-l omorî pe P.Gh., 
cei doi făptuitori i-au aplicat acestuia din urmă mul-
tiple lovituri cu pumnii, cu picioarele, cu un scaun de 
lemn şi cu un obiect din metal în cap şi în alte regiuni 
vitale ale corpului. Ca rezultat, decesul victimei a sur-
venit după câteva ore. Prin decizia Colegiului penal al 
Curţii de Apel Bălţi, au fost respinse ca fiind nefondate 
apelurile declarate de B.S. şi S.I., fiind menţinută sen-
tinţa primei instanţe. Ulterior, prin decizia Colegiului 
penal al Curţii Supreme de Justiţie, s-a dispus inadmi-
sibilitatea recursurilor ordinare declarate de B.S. şi S.I. 
La adoptarea soluţiei date, instanţa de recurs a menţio-
nat că concluziile instanţei de apel se axează pe probe-
le cercetate în şedinţa instanţei de fond, care pe deplin 
confirmă vinovăţia ambilor condamnaţi în comiterea 
omorului lui P.Gh. În opinia instanţei de recurs, vino-
văţia lui B.S. şi S.I. în comiterea omorului lui P.Gh. este 
confirmată, printre altele, prin depoziţiile martorului 
R.S. Acesta a povestit detaliat cum B.S. şi S.I. l-au bătut 
pe P.Gh. pe parcursul mai multor ore, iar atunci când 
făptuitorii au plecat, S.I. l-a ameninţat pe R.S. să nu di-
vulge poliţiei despre cele întâmplate. De asemenea, s-a 
stabilit că instanţele de judecată au concluzionat corect 
că B.S. şi S.I. au conştientizat caracterul prejudiciabil 
al faptelor lor, precum şi posibilitatea survenirii morţii 
victimei, admiţând-o în mod conştient7.
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În această ordine de idei, A.T. Moldovan susţine: 
„Acţiunile coautorilor de executare nemijlocită a in-
fracţiunii nu trebuie să fie identice, fiind necesar să se 
completeze doar într-o acţiune unică. Sunt acte de coa-
utorat, spre exemplu, loviturile aplicate de mai multe 
persoane victimei infracţiunii, dacă a existat o rezo-
luţie infracţională (hotărâre infracţională) comună, de 
omor, chiar dacă nu toate loviturile aplicate au fost 
mortale8. În acelaşi făgaş, I.A. Dubrovin menţionează: 
„În virtutea gradului sporit de pericol social al infracţi-
unilor săvârşite în grup, la calificarea acestora trebuie 
luat în consideraţie principiul reproductibilităţii fap-
tei care se săvârşeşte. Aceasta înseamnă că fiecăruia 
dintre coautorii infracţiunii trebuie să-i fie imputate 
urmările prejudiciabile produse ca rezultat al efortu-
rilor comune ale tuturor acestor coautori”9. Un punct 
de vedere similar îl exprimă A.V. Ceazov: „Dificul-
tăţi deosebite în calificarea faptei apar în acele cazuri, 
când, în urma aplicării loviturilor numeroase de către 
doi sau mai mulţi făptuitori, moartea se produce din 
cauza uneia dintre aceste lovituri. Deseori, în astfel de 
cazuri, la răspundere este trasă numai acea persoană 
care a aplicat lovitura mortală. Acţiunile acestei per-
soane sunt catalogate drept exces de autor. În acest fel, 
nu se ia în consideraţie că ceilalţi făptuitori, care iau 
parte la aplicarea loviturilor, manifestă intenţie indi-
rectă în raport cu urmările prejudiciabile: ei prevăd şi 
admit conştient nu numai producerea vătămării grave 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii, dar şi produce-
rea morţii. De exemplu, este posibil ca lovitura să fie 
aplicată cu ajutorul unui instrument periculos (piatră, 
vas din sticlă etc.) într-un organ vital, aceasta ducând 
la moartea victimei; ceilalţi făptuitori, conştientizând 
urmările pe care le poate avea aplicarea unei astfel de 
lovituri, continuă să lovească victima. În asemenea 
situaţii, este justificat să vorbim despre manifestarea 
intenţiei indirecte a făptuitorilor faţă de moartea vic-
timei. Deci, ne vom afla în prezenţa coautoratului la 
infracţiunea de omor”10.

Suntem de acord cu punctele de vedere enunţate 
mai sus. Or, fiecare dintre cei care au aplicat lovituri-
le au voit să participe la săvârşirea faptei de omor în 
mod direct, material, deci să execute latura obiectivă 
a acestei infracţiuni. Iată de ce, trebuie să răspundă 
în calitate de coautori. Prin fiecare lovitură pe care o 
aplicau, ei doreau, implicit, ca una din ele să devină 
lovitură mortală.

Dintr-o altă perspectivă, consemnăm că, la lit.c) 
alin.(1) art.77 CP RM, se stabileşte că săvârşirea in-
fracţiunii prin orice formă de participaţie se consideră 
circumstanţă agravantă la stabilirea pedepsei. În ace-
laşi timp, la alin.(2) art.77 CP RM, se menţionează că, 

dacă circumstanţele menţionate la alin.(1) art.77 CP 
RM sunt prevăzute la articolele corespunzătoare din 
partea specială a Codului penal în calitate de semne ale 
acestor componenţe de infracţiuni, ele nu pot fi conco-
mitent considerate circumstanţe agravante.

Acum, pentru a respecta aceste reglementări, tre-
buie să răspundem la o întrebare extrem de importan-
tă: se prevede oare la lit.i) alin.(2) art.145 CP RM răs-
punderea pentru omorul săvârşit în participaţie?

Considerăm fundamentată poziţia acelor autori care 
consideră că săvârşirea infracţiunii de două sau mai 
multe persoane şi săvârşirea infracţiunii în participaţie 
sunt două ipoteze care se intersectează, însă nu se su-
prapun11. Cu alte cuvinte, considerăm că circumstanţa 
agravantă, specificată la lit.i) alin.(2) art.145 CP RM, 
operează nu doar în ipoteza de săvârşire a omorului de 
către doi sau mai mulţi coautori. Ea operează şi în alte 
două ipoteze: a) săvârşirea omorului de către o persoa-
nă, care întruneşte semnele subiectului infracţiunii, în 
comun cu una sau mai multe persoane care nu întru-
nesc aceste semne (de exemplu, nu au atins vârsta răs-
punderii penale, sunt iresponsabile etc.); b) săvârşirea 
omorului de către o persoană, care întruneşte semnele 
subiectului infracţiunii, prin intermediul unei persoane 
care nu întruneşte aceste semne (de exemplu, nu a atins 
vârsta răspunderii penale, este iresponsabilă etc.).

Iată opinia lui R.R. Galiakbarov vizavi de chesti-
unea pe care o abordăm: săvârşirea infracţiunii de doi 
sau mai mulţi coautori trebuie deosebită de comiterea 
infracţiunii de două sau mai multe persoane, dintre 
care numai una posedă semnele subiectului infracţiu-
nii. Ultima ipoteză nu are nici o legătură cu instituţia 
participaţiei. Cu toate acestea, ipoteza din urmă pre-
supune săvârşirea infracţiunii de două sau mai multe 
persoane12. 

În alţi termeni, nu poate fi trecut cu vederea faptul 
că noţiunea „de două sau mai multe persoane” desem-
nează o circumstanţă obiectivă, relevantă sub aspect 
juridic, consacrată în partea specială a Codului penal 
în calitate de circumstanţă agravantă, constituind re-
acţia legiuitorului împotriva faptelor celor care îşi în-
lesnesc activitatea infracţională, apelând la eforturile 
unor persoane iresponsabile, ale unor persoane care nu 
au atins vârsta răspunderii penale etc. Este suficient ca 
cel puţin o persoană din cele două sau mai multe care 
acţionează împreună să aibă calitatea de autor, pentru 
ca această circumstanţă agravantă să se răsfrângă asu-
pra celorlalţi care au cunoscut împrejurarea că fapta va 
fi comisă de mai multe persoane13.

Ne raliem poziţiei enunţate de I.A. Dubrovin: „Per-
soanele iresponsabile şi minorii care nu au atins vârsta 
răspunderii penale pot săvârşi fapte socialmente peri-
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culoase împotriva persoanei, împotriva patrimoniului 
etc. Astfel de persoane nu pot fi trase la răspundere 
penală. Cu toate acestea, subiectul infracţiunii, care a 
săvârşit infracţiunea în comun cu asemenea persoane 
sau prin intermediul unor asemenea persoane, trebuie 
să răspundă pentru infracţiunea săvârşită în grup. Ca-
racterul cumulat al faptei săvârşite în prezenţa plurali-
tăţii de făptuitori, sporirea gravităţii urmărilor prejudi-
ciabile produse în urma unei astfel de fapte şi, implicit, 
sporirea gradului de pericol social al celor săvârşite în 
prezenţa pluralităţii de făptuitori – toate acestea sunt 
prezente chiar dacă unii dintre făptuitori nu sunt pasi-
bili de răspundere penală”14. 

Considerăm că, în contextul agravantei „de două 
sau mai multe persoane”, faptele săvârşite denotă o 
periculozitate socială mai pronunţată a subiectului in-
fracţiunii, decât în cazul în care faptele ar fi săvârşite 
în coautorat. De aceea, ele trebuie să-şi găsească esti-
mare adecvată şi în planul individualizării pedepsei. În 
acest sens, subiectul, care săvârşeşte infracţiunea îm-
preună cu persoane care nu sunt pasibile de răspundere 
penală, îşi sporeşte considerabil potenţialul în vederea 
atingerii rezultatului infracţional. Astfel de persoane îi 
înlesnesc subiectului săvârşirea infracţiunii, ca şi cum 
ar acţiona un grup constituit numai din subiecţi, dacă 
nu chiar mai rezultativ. În planul evaluării sociale, ast-
fel de grupuri sunt realmente infracţionale, deoarece, 
alături de infractorul real, din ele fac parte potenţiali 
infractori, care ulterior vor deveni infractori. Pe lângă 
aceasta, astfel de infracţiuni sunt obiectiv percepute de 
către victimă în calitate de infracţiuni comise în grup, 
deoarece pentru ea determinantă este pluralitatea fap-
tică a făptuitorilor, nu putinţa acestora de a fi subiecţi 
ai infracţiunii. În afară de aceasta, persoana care întru-
neşte semnele subiectului infracţiunii este conştientă 
de faptul că depoziţiile minorului sau ale persoanei 
iresponsabile, făcute într-un proces penal, nu vor fi la 
fel de exacte, juste şi credibile ca ale unei persoane 
adulte şi responsabile. 

Pe calea ficţiunii juridice, legiuitorul a considerat 
că la săvârşirea unei infracţiuni poate lua parte şi o 
persoană care nu are semnele subiectului infracţiunii. 
De aceea, săvârşirea omorului de către o persoană, 
care întruneşte semnele subiectului infracţiunii, în co-
mun cu una sau mai multe persoane, care nu întrunesc 
aceste semne, intră sub incidenţa agravantei analizate. 
Noţiunea „de două sau mai multe persoane” nu este 
nici pe departe echivalentul noţiunilor „participaţie 
simplă” sau „participaţie complexă, presupunând coa-
utoratul”. Dacă legiuitorul ar fi dorit, ar fi utilizat în 
normele părţii speciale a Codului penal sintagmele „de 
doi sau mai mulţi participanţi” sau „prin participaţie 

simplă sau complexă”. Dar nu a făcut-o, deoarece a 
dorit să imprime un alt înţeles noţiunii „de două sau 
mai multe persoane” (utilizate în partea specială a Co-
dului penal), altul decât cel pe care îl au noţiunile defi-
nite în art.44 şi în art.45 CP RM.

Întrucât legiuitorul a fost suficient de precis şi nu a 
utilizat formulele „de doi sau mai mulţi participanţi” 
sau „prin participaţie simplă sau complexă”, este ino-
portun a apela la dispoziţia de la alin.(6) art.42 CP RM. 
În cazul săvârşirii infracţiunii de două sau mai multe 
persoane, din care doar una are semnele subiectului 
infracţiunii, participaţie nu există. Este suficient ca nu-
mai una din persoanele care săvârşesc omorul să fie 
pasibilă de răspundere penală, pentru a i se incrimina 
omorul săvârşit de două sau mai multe persoane.

Din motivele prezentate mai sus, nu putem agrea, 
în conjunctura legii penale autohtone, recomandarea 
de lege ferenda de genul celei aparţinând lui I.Odagiu. 
Acesta îi propune legiuitorului român să renunţe la 
formularea „săvârşirea faptei de trei sau mai multe 
persoane împreună” în favoarea formulării „săvârşirea 
faptei prin participaţie”15. Implementarea unei aseme-
nea iniţiative în contextul Codului penal al Republicii 
Moldova ar avea ca efect imposibilitatea agravării răs-
punderii penale atât în cazul săvârşirii infracţiunii de 
către o persoană, care întruneşte semnele subiectului 
infracţiunii, în comun cu una sau mai multe persoane 
care nu întrunesc aceste semne, cât şi în cazul săvâr-
şirii infracţiunii de către o persoană, care întruneşte 
semnele subiectului infracţiunii, prin intermediul unei 
persoane care nu întruneşte aceste semne. Ar rămâne 
numai posibilitatea invocării circumstanţei agravante 
specificate la lit.g) alin.(1) art.77 CP RM, presupunând 
printre altele săvârşirea infracţiunii prin intermediul 
minorilor sau al persoanelor retardate mintal. Însă, să 
nu uităm că o asemenea circumstanţă agravantă poate 
avea impact asupra stabilirii pedepsei, nu şi asupra ca-
lificării faptei. Sub acest aspect, ea nu poate fi compa-
rată cu circumstanţa agravantă prevăzută la lit.i) alin.
(2) art.145 CP RM.

În alt context, în cazul infracţiunii prevăzute la lit.i) 
alin.(2) art.145 CP RM, făptuitorii pot realiza simultan 
şi integral latura obiectivă a infracţiunii de omor. Dar, 
la fel de posibil este ca făptuitorii să o realizeze succe-
siv şi parţial (de exemplu, unul dintre făptuitori lipseş-
te de viaţă prima victimă, iar al doilea făptuitor lipseşte 
de viaţă cea de-a doua victimă; împreună, cei doi făp-
tuitori săvârşesc omorul asupra a două persoane). Im-
portant este ca aceşti făptuitori să ia parte la săvârşirea, 
chiar şi parţială, a infracţiunii de omor. Noţiunea „de 
două sau mai multe persoane”, în sensul consemnat la 
lit.i) alin.(2) art.145 CP RM, presupune pluralitatea de 
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făptuitori. Iar aceşti făptuitori trebuie să aibă calitatea 
de autori mijlociţi (mediaţi) sau de autori nemijlociţi 
(imediaţi) ai infracţiunii. Autorul nu necesită prezenţa 
altor participanţi (cum ar fi organizatori, instigatori sau 
complici), însă nu îi exclude în mod automat. Ca atare, 
este posibil autoratul fără alţi participanţi, dar şi când 
alături de autor la săvârşirea omorului au contribuit or-
ganizatori, instigatori sau complici. Un autor – mediat 
sau imediat – al infracţiunii, alături de o altă persoană 
având calitatea de organizator, instigator sau complice, 
nu formează conţinutul noţiunii „de două sau mai mul-
te persoane”. Un singur autor al infracţiunii, alături de 
o persoană care numai contribuie la săvârşirea infracţi-
unii în calitate de organizator, instigator sau complice, 
nu este suficient pentru a opera circumstanţa agravan-
tă prevăzută la lit.i) alin.(2) art.145 CP RM16. Aceasta 
însă nu exclude ca, pe lângă cele două sau mai multe 
persoane, care iau parte la săvârşirea infracţiunii, să ia 
parte la activitatea infracţională şi alte persoane având 
calitatea de organizatori, instigatori sau complici.

De exemplu, prezenţa unui singur autor al infracţi-
unii de omor – alături de o persoană care contribuie la 
săvârşirea infracţiunii în calitate de instigator – a fost 
atestată, pe bună dreptate, în speţa următoare: A.C. a 
fost condamnat în baza art.17 şi pct.1) art.88 CP RM 
din 1961, pentru instigarea la omorul săvârşit în in-
teres acaparator. În fapt, la sfârşitul lunii noiembrie 
1999, la rugămintea lui V.M. şi S.R., A.C. 1-a instigat 
pe A.S. să comită omorul lui A.N., contra unei sume 
de 500 dolari SUA. La 30.11.1999, aproximativ la ora 
12.30, între casele 10/1 şi 12/2 de pe str. Studenţilor, 
mun. Chişinău, A.S. 1-a împuşcat în cap pe A.N. Ca 
rezultat, victima a decedat la spital la 02.12.199917.

Într-un caz asemănător, invocarea prevederii de la 
lit.i) alin.(2) art.145 CP RM ridică semne de întreba-
re: A.O. a fost condamnată în baza alin.(1) art.4518 şi 
lit.b),f) alin.(3) art.145 CP RM. Prin aceeaşi sentin-
ţă, A.I. a fost condamnat în baza alin.(2) art.4219 şi 
lit.f),m) art.145 CP RM. În fapt, în una din zilele lunii 
iunie 2004, A.O., având intenţia de a-l omorî pe soţul 
său, C.F., prin înţelegere prealabilă cu A.I., aflându-se 
în bucătăria unei case de pe str. Sadovaia, mun. Ben-
der, au iniţiat o ceartă cu F.C. În timpul acesteia, A.I., 
acţionând din solidaritate cu A.O., care i-a propus co-
miterea omorului, i-a aplicat lui F.C. două lovituri cu 
toporul în cap. Ca rezultat, victima a căzut la podea, 
nefiind în stare să opună rezistenţă. Pentru a aduce 
intenţia până la capăt, A.O. i-a mai aplicat soţului său 
câteva lovituri în cap cu acelaşi topor. Drept urmare, 
F.C. a decedat20.

Ne întrebăm: dacă A.I. şi A.O. sunt coautori ai in-
fracţiunii de omor, de ce, în soluţia de calificare a fap-

tei lui A.O., a fost necesară referirea la alin.(1) art.45 
CP RM? De ce, în soluţia de calificare a faptei lui A.I., 
se face referire la alin.(2) art.42 CP RM? Dacă s-ar 
fi considerat că autor este numai A.I., atunci ar fi lip-
sit temeiul de a-i trage la răspundere pe A.I. şi A.O. 
în baza lit.f) alin.(3) art.145 CP RM. Totuşi, din speţă 
rezultă că, la săvârşirea omorului, A.I. şi A.O. au par-
ticipat în comun în calitate de coautori, fiecare dintre 
ei realizând latura obiectivă a infracţiunii de omor. În 
aceste condiţii, este justificat să vorbim despre partici-
paţia simplă (art.44 CP RM), şi nu despre participaţia 
complexă (art.45 CP RM), aşa cum se consemnează în 
soluţia de calificare din ultima speţă21.

De asemenea, în speţa în cauză, nu s-a ţinut cont de 
regulile absorbţiei calităţilor participanţilor la infrac-
ţiune. În acest sens, I.Ionescu menţionează: „În cazul 
în care un participant la săvârşirea infracţiunii are mai 
multe calităţi – atât de autor, cât şi de instigator sau de 
complice la acţiunea sau inacţiunea altor participanţi 
– nu i se vor atribui, cumulativ, toate aceste forme ale 
participaţiei, ci va opera absorbţia în forma principală, 
independentă, a formei dependente inferioare de par-
ticipaţie: calitatea de autor va absorbi pe cea de insti-
gator sau de complice la fapta celorlalţi participanţi”22. 
Prin prisma acestei aserţiuni, se poate afirma că, în 
ultima speţă analizată, calitatea de coautor al infracţiu-
nii, pe care o are A.O., a absorbit-o pe cea de instigator 
la fapta săvârşită de A.I. Deci, nu există nici un temei 
a se susţine că participaţia complexă caracterizează in-
fracţiunea săvârşită de cei doi făptuitori.

Sub un alt aspect, A.V. Şesler opinează: „Specificul 
pericolului social al săvârşirii mijlocite a infracţiunii 
depinde de forma sub care aceasta apare. Prima formă 
presupune că latura obiectivă a infracţiunii este exe-
cutată de către persoana care are semnele subiectului 
infracţiunii împreună cu persoanele care nu posedă 
astfel de semne. Cea de-a doua din formele în cauză 
presupune că latura obiectivă a infracţiunii este execu-
tată nemijlocit numai de către persoanele care nu sunt 
pasibile de răspundere penală. În primul caz, pericolul 
social sporit se datorează faptului că executarea laturii 
obiective a infracţiunii devine posibilă datorită unirii 
eforturilor mai multor persoane în vederea realizării 
în comun a intenţiei infracţionale. În cel de-al doilea 
caz, pericolul social sporit se datorează faptului că, 
alături de victima propriu-zisă a infracţiunii, poate fi 
considerată victimă persoana care nu este pasibilă de 
răspundere penală”23.

În prevederea de la lit.i) alin.(2) art.145 CP RM, 
legiuitorul nu indică cerinţa participării în comun la 
săvârşirea omorului. De aceea, săvârşirea omorului de 
către o persoană care întruneşte semnele subiectului 
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infracţiunii, prin intermediul unei persoane care cu bu-
nă-ştiinţă nu este pasibilă de răspundere penală (din 
cauza vârstei, a iresponsabilităţii sau din alte cauze 
prevăzute de legea penală), intră sub incidenţa agra-
vantei examinate. În situaţia dată, deşi omorul nu e 
săvârşit împreună, se consideră totuşi săvârşit de două 
sau mai multe persoane. 

Că tocmai la săvârşirea infracţiunii ia parte persoa-
na care nu are semnele subiectului infracţiunii ne-o 
demonstrează interpretarea atentă a prevederilor de la 
alin.(2) art.42 CP RM. În acord cu aceste prevederi, o 
astfel de persoană, care săvârşeşte nemijlocit infracţiu-
nea, se consideră autorul nemijlocit (imediat) al infrac-
ţiunii. Totodată, persoana, care săvârşeşte infracţiunea 
prin intermediul unei persoane care nu este subiect al 
infracţiunii, deşi nu săvârşeşte nemijlocit infracţiu-
nea, este autorul mijlocit (mediat) al infracţiunii. Am-
bele persoane – atât autorul nemijlocit (imediat), cât 
şi autorul mijlocit (mediat) – săvârşesc infracţiunea. 
Aceasta decurge din alin.(2) art.42 CP RM: legiuitorul 
foloseşte termenul „săvârşeşte” referitor la autorul ne-
mijlocit (imediat) şi expresia „a săvârşit” cu referire la 
autorul mijlocit (mediat).

În opinia lui G.Esakov – în situaţia săvârşirii in-
fracţiunii de către o persoană care întruneşte semnele 
subiectului infracţiunii, împreună cu o persoană care 
nu este pasibilă de răspundere penală sau prin inter-
mediul unei asemenea persoane – aspectul volitiv al 
intenţiei infracţionale se exprimă în dorinţa de a să-
vârşi anume în grup infracţiunea preconizată. Faptul 
că persoana care nu este pasibilă de răspundere pena-
lă nu poate manifesta intenţie, nu este relevant. Or, în 
ipoteza pluralităţii de făptuitori, vinovăţia îşi păstrează 
caracterul individualizat. Astfel, putem vorbi despre 
o legătură subiectivă unilaterală, când cel care pose-
dă semnele subiectului infracţiunii conştientizează că 
săvârşeşte infracţiunea împreună cu o persoană care 
nu este pasibilă de răspundere penală sau prin inter-
mediul unei asemenea persoane. Nu este indispensabil 
ca aceasta să fie conştientizat de persoana care nu este 
pasibilă de răspundere penală24.

Într-adevăr, deoarece calificării în baza lit.i) alin.(2) 
art.145 CP RM se supune fapta celui care are semne-
le subiectului infracţiunii, se are în vedere intenţia pe 
care o manifestă acesta. Întrucât nu este vorba de par-
ticipaţie, nu este indispensabilă cerinţa de „cooperare 
cu intenţie”. Este suficientă intenţia manifestată într-o 
singură direcţie: de persoana care are semnele subiec-
tului infracţiunii către persoana care nu are aceste sem-
ne. Din direcţia opusă este necesară manifestarea acor-
dului. Întâlnindu-se, cele două manifestări generează 
acordul comun, care stă la baza săvârşirii infracţiunii 

de către o persoană care are semnele subiectului in-
fracţiunii, împreună cu o persoană care nu are astfel de 
semne, ori prin intermediul unei asemenea persoane.

În concluzie, se poate menţiona că reprezintă mani-
festări ale realităţii obiective atât săvârşirea omorului 
de către o persoană, care întruneşte semnele subiec-
tului infracţiunii, în comun cu una sau mai multe per-
soane care nu întrunesc aceste semne, cât şi săvârşirea 
omorului de către o persoană, care întruneşte semnele 
subiectului infracţiunii, prin intermediul unei persoane 
care nu întruneşte aceste semne. Este adevărat că aces-
te două ipoteze ale pluralităţii de făptuitori nu se înca-
drează în tiparul pe care ni-l oferă instituţia participa-
ţiei. De altfel, o asemenea încadrare nici nu este nece-
sară. Aşa cum nu este necesară nici intervenţia legiui-
torului autohton, în vederea completării legii penale cu 
prevederi care în mod expres s-ar referi la: săvârşirea 
omorului de către o persoană, care întruneşte semnele 
subiectului infracţiunii, în comun cu una sau mai mul-
te persoane care nu întrunesc aceste semne; săvârşirea 
omorului de către o persoană, care întruneşte semnele 
subiectului infracţiunii, prin intermediul unei persoane 
care nu întruneşte aceste semne. Prin faptul că vizează 
trei ipoteze din realitatea socială (nu două şi nu una), 
sintagma „de două sau mai multe persoane”, utilizată 
în Codul penal al Republicii Moldova (inclusiv la lit.i) 
alin.(2) art.145 CP RM) este ajustată perfect necesi-
tăţilor sociale moderne din ţara noastră. Este unul din 
puţinele cazuri, când alţi legiuitori (inclusiv legiuitorul 
român şi cel rus) s-ar putea inspira de la legiuitorul 
moldovean în vederea eficientizării cadrului reglemen-
tar penal. Reformulată trebuie nu sintagma „de două 
sau mai multe persoane”, utilizată în partea specială a 
Codului penal al Republicii Moldova. Considerăm că 
trebuie regândit conţinutul lit.a) şi b) art.43, 44 şi 45 
CP RM, care nu-şi găseşte continuitate în nici una din 
normele părţii speciale a Codului penal al Republicii 
Moldova. La concret, propunem ca art.43-45 să aibă 
următorul conţinut:

„Articolul 43. Formele participaţiei
În funcţie de gradul de coordonare a acţiunilor par-

ticipanţilor, se deosebesc următoarele forme de parti-
cipaţie:

participaţie eterogenă;a) 
coautorat;b) 
grup criminal organizat;c) 
organizaţie (asociaţie) criminală.d) 

Articolul 44. Participaţia eterogenă
(1) Infracţiunea se consideră săvârşită cu partici-

paţie eterogenă dacă la săvârşirea ei participanţii au 
contribuit în calitate de autor, organizator, instigator 
sau complice.
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(2) Latura obiectivă a infracţiunii cu participaţie 
complexă poate fi realizată:

a) de un singur autor;
b) de doi sau mai mulţi autori25.
Articolul 45. Coautoratul
Infracţiunea se consideră săvârşită în coautorat 

dacă la săvârşirea ei au participat în comun, în calitate 
de coautori, două sau mai multe persoane, fiecare re-
alizând, integral sau parţial, latura obiectivă a infrac-
ţiunii”.

De asemenea, propunem completarea Codului pe-
nal cu articolul 451, având următorul conţinut:

Articolul 451. Săvârşirea infracţiunii de două 
sau mai multe persoane

(1) Infracţiunea se consideră săvârşită de două sau 
mai multe persoane în oricare din următoarele cazuri:

 a) săvârşirea infracţiunii în coautorat;
 b) săvârşirea infracţiunii de către o persoană, care 

întruneşte semnele subiectului infracţiunii, în comun 
cu una sau mai multe persoane care nu întrunesc aces-
te semne (de exemplu, nu au atins vârsta răspunderii 
penale, sunt iresponsabile etc.);

 c) săvârşirea infracţiunii de către o persoană, care 
întruneşte semnele subiectului infracţiunii, prin inter-
mediul unei persoane care nu întruneşte aceste semne 
(de exemplu, nu a atins vârsta răspunderii penale, este 
iresponsabilă etc.).

(2) Participaţia lipseşte în cazurile prevăzute la 
lit.b), c) alin.(1) din prezentul articol”.
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ния, совершенные группой лиц по предварительному 
cговору и организованной группой: Автореф. дисс… 
канд. юрид. наук, Москва, 2003, p.13.

10 Чазов А.В., Особенности квалификации убийств, 
совершенных группой лиц и группой лиц по предва-
рительному сговору, în Судебная реформа и эффек-
тивность деятельности органов суда, прокуратуры 
и следствия: 4-я научно-практическая кон ференция 
молодых ученых, 21 апреля 2001 г.: Тезисы выступле-
ний, Под общ. ред. В.В. Новика, Санкт-Петербург, 2001, 
c.101-103.

11 Visterniceanu E., Răspunderea penală pentru tâlhă-
rie, Tipografia Centrală, Chişinău, 2007, p.152-157; Mos-
calciuc I., Problema stabilirii elementelor circumstanţiale 
agravante ale infracţiunilor săvârşite în sfera consumului 
de produse şi servicii, în Revista Naţională de Drept, 2007, 
nr.8, p.49-54; Hadârcă I., Răspunderea penală pentru in-
fracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor nar-
cotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora, 
CEP USM, Chişinău, 2008, p.227-229; Stati V., Infracţiuni 
în care mijlocul de transport apare ca obiect material sau 
ca mijloc de săvârşire a infracţiunii, CEP USM, Chişinău, 
2010, p.55; Botezatu I., Răspunderea penală pentru escro-
cherie, CEP USM, Chişinău, 2010, p.250-255; Гырла Л.Г., 
Табарча Ю.М., Уголовное право Республики Молдова: 
Часть oсобенная, том 1, Cartdidact, Кишинэу, 2010, p.99; 
Țurcan I., Răspunderea penală pentru coruperea pasivă, 
CEP USM, Chişinău, 2011, p.165-166; Păduraru A., In-
fracţiunile în domeniul proprietăţii industriale în legislaţia 
Republicii Moldova şi în legislaţia României, CEP USM, 
Chişinău, 2011, p.233-235; Ștefănuţ R., Infracţiunea de vi-
olare de domiciliu în legislaţia Republicii Moldova şi în cea 
a României, CEP USM, Chişinău, 2011, p.219; Tănase A., 
Circumstanţele agravante ale infracţiunii de trafic de fiinţe 
umane (alin.(2) şi (3) art.165 CP RM), în Revista Naţională 
de Drept, 2011, nr.1, p.26-35.

12 Энциклопедия уголовного права, том 6: Соучастие 
в преступлении, СПб ГКА, Санкт-Петербург, 2007, 
р.290-293.

13 În context, menţionăm că T.A. Hmelevskaia* propune 
ca art.35 din Codul penal al Federaţiei Ruse să fie modifi-
cat, astfel încât noţiunea „grup de persoane” să fie definită 
în felul următor: „Infracţiunea se consideră săvârşită de un 
grup de persoane, dacă la săvârşirea ei au luat parte două sau 
mai multe persoane, dintre care măcar una este pasibilă de 
răspundere penală”.

 *Хмелевская Т.А., Виды групповых преступлений и 
их квалификация по УК Российской Федерации: Авто-
реф. дисc. … канд. юрид. наук, Москва, 2000, c.7.

 Formularea în legea penală rusă a unor definiţii simi-
lare este recomandată de D.S. Deadkin**, V.G. Usov***,         
S.D. Makarov****.

 În conjunctura legii penale a Republicii Moldova, nu se 
cere formularea unei asemenea definiţii. Acesta pentru că, 
în mod firesc, săvârşirea infracţiunii de două sau mai multe 
persoane presupune nu doar ipoteza săvârşirii infracţiunii 
de către doi sau mai mulţi coautori, dar şi ipoteza săvârşi-
rii infracţiunii de către o persoană, care întruneşte semnele 
subiectului infracţiunii, fie împreună cu una sau mai multe 
persoane care nu întrunesc aceste semne, fie prin interme-
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diul unor asemenea persoane. În legea penală autohtonă, 
acest model deja funcţionează şi nu necesită intervenţia le-
giuitorului.

 ** Дядькин Д.С., Совершенствование уголовно-
правового института соучастия в преступлении: Ав-
тореф. дисс. … канд. юрид. наук, Москва, 2002, c.24.

 *** Усов В.Г., Понятие и ответственность испол-
нителя преступления: Автореф. дисс. … канд. юрид. 
наук, Рязань, 2006, c.18-19.

 **** Макаров С.Д., Квалификация соучастия в пре-
ступлении с ненадлежащим субъектом, în Российский 
судья, 2005, № 8, c.21-25.

14 Дубровин И.А. op.cit., p.25-26.
15 Odagiu I., Săvârşirea infracţiunii de trei sau mai mul-

te persoane împreună – circumstanţă agravantă în legisla-
ţia penală a României, în Analele Știinţifice ale Academiei 
„Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. Știinţe so-
cioumane, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii 
Moldova, Chişinău, 2010, p.80-86. 

16 Accentuăm că, în cazul infracţiunilor cu componen-
ţă specială, se impune o interpretare aparte a noţiunii „să-
vârşirea infracţiunii de două sau mai multe persoane”. În 
acest sens, are dreptate I. Țurcan, când se referă la exemplul 
săvârşirii unei astfel de infracţiunii de două sau mai multe 
persoane: „O persoană particulară nu poate să săvârşească 
(subl. de I. Țurcan – n.a.) coruperea pasivă. Chiar dacă per-
soana particulară ia remuneraţia ilicită împreună cu o per-
soană cu funcţie de răspundere, nu putem afirma că această 
persoană particulară execută latura obiectivă a infracţiunii 
specificate la art.324 CP RM. O persoană particulară poate 
doar să contribuie la executarea laturii obiective a infrac-
ţiunii prevăzute la art.324 CP RM. Să contribuie pe calea 
complicităţii, organizării sau instigării la coruperea pasivă. 
O persoană particulară nu poate să săvârşească coruperea 
pasivă, pentru că nu poate fi coruptă.

 Însă, circumstanţa agravantă ,,de două sau mai multe 
persoane” (în cazul oricăror infrac ţiuni, nu doar al coruperii 
pasive) nu este aplicabilă, dacă infracţiunea presupune par-
ticiparea persoanei având semnele subiectului infracţiunii 
şi a persoanei care nu are astfel de semne. Este necesar ca 
cel puţin două persoane să săvârşească (subl. de I. Țurcan – 
n.a.) infracţiunea, adică să execute latura obiectivă a infrac-
ţiunii. Din aceste considerente, circumstanţa agravantă ,,de 
două sau mai multe persoane” nu este funcţională în cazul în 
care infracţiunea de corupere pasivă presupune participarea 
unei persoane cu funcţie de răspundere şi a unei persoane 
particulare.

 În concluzie, agravanta de la lit.b) alin.(2) art.324 CP 
RM nu este aplicabilă în următoarele două ipoteze: 1) in-
fracţiunea este săvârşită (subl. de I.Țurcan – n.a.) de o per-
soană având semnele subiectului infracţiunii, împreună cu 
o persoană care nu are astfel de semne; 2) infracţiunea este 
săvârşită (subl. de I. Țurcan – n.a.) de o persoană având 
semnele subiectului infracţiunii, prin intermediul unei per-
soane care nu are astfel de semne. Accentuăm, cu riscul de 
a ne repeta, că aceasta nu infirmă în nici un caz concepţia, 
conform căreia se stabileşte răspunderea pentru o infracţiu-
ne săvârşită de două sau mai multe persoane în oricare din 
următoarele trei ipoteze: 1) infracţiunea este săvârşită de doi 
sau mai mulţi coautori; 2) infracţiunea este săvârşită de o 
persoană având semnele subiectului infracţiunii, împreună 

cu o persoană care nu are astfel de semne; 3) infracţiunea 
este săvârşită de o persoană având semnele subiectului in-
fracţiunii, prin intermediul unei persoane care nu are astfel 
de semne. Pur şi simplu, coruperea pasivă constituie o in-
fracţiune cu componenţă specială. Iar o persoană, care nu 
are semnele subiectului infracţiunii cu componenţă speci-
ală, nu poate săvârşi (subl. de I.Țurcan – n.a.) respectiva 
infracţiune. În ipoteza contribuţiei unei persoane particulare 
la săvârşirea coruperii pasive întotdeauna se va face trimite-
re la art.42 CP RM”*.

 * Țurcan I., Răspunderea penală pentru coruperea pa-
sivă, p.166-168.

17Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 
12.05.2008. Dosarul nr.4-1re-106/08 // www.csj.md

18Conform art.45 CP RM, infracţiunea se consideră să-
vârşită cu participaţie complexă, dacă la săvârşirea ei par-
ticipanţii au contribuit în calitate de autor, organizator, in-
stigator sau complice; latura obiectivă a infracţiunii cu par-
ticipaţie complexă poate fi realizată: a) de un singur autor;         
b) de doi sau mai mulţi autori.

19Amintim că, potrivit alin.(2) art.42 CP RM, se consi-
deră autor persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit fapta 
prevăzută de legea penală, precum şi persoana care a să-
vârşit infracţiunea prin intermediul persoanelor care nu sunt 
pasibile de răspundere penală din cauza vârstei, iresponsabi-
lităţii sau din alte cauze prevăzute de Codul penal.

20 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 
01.06.2009. Dosarul nr.4-1re-30/09 // www.csj.md

21 Alt semn de întrebare îl ridică nepotrivirea circumstan-
ţelor agravante imputate lui A.I. şi A.O.: dacă ambii coope-
rează la săvârşirea aceleiaşi infracţiuni, cum de s-a ajuns că 
unul răspunde pentru omorul săvârşit din interes material, 
iar celălalt – pentru omorul săvârşit la comandă? 

22 Antoniu G., Mitrache C., Stănoiu R. şi alţii, Noul Cod 
penal comentat, p.412.

23 Шеслер А.В., Групповая преступность: крими-
нологические и уголовно-правовые аспекты: Автореф. 
дисс. … докт. юрид. наук, Екатеринбург, 2000, c.21-22.

24 Eсаков Г., Квалификация совместного совершения 
преступления с лицом, не подлежащим уголовной от-
ветственности: новый поворот в судебной практике, 
în Уголовное право, 2011, № 2, c.10-15.

25 În context, participaţia eterogenă ar conta numai în 
sensul lit.c) alin.(1) art.77 CP RM, conform căreia, la stabi-
lirea pedepsei, se consideră circumstanţă agravantă săvârşi-
rea infracţiunii prin orice formă de participaţie. În opoziţie, 
celelalte forme de participaţie ar fi relevante după caz: 1) la 
calificarea faptei, atunci când săvârşirea infracţiunii în coa-
utorat (în calitate de ipoteză a săvârşirii infracţiunii de două 
sau mai multe persoane), săvârşirea infracţiunii de un grup 
criminal organizat sau săvârşirea infracţiunii de o organiza-
ţie criminală se consemnează ca circumstanţe agravante în 
normele părţii speciale a Codului penal al Republicii Mol-
dova; 2) la individualizarea pedepsei, în corespundere cu 
lit.c) alin.(1) art.77 CP RM, atunci când săvârşirea infracţiu-
nii în coautorat (în calitate de ipoteză a săvârşirii infracţiunii 
de două sau mai multe persoane), săvârşirea infracţiunii de 
un grup criminal organizat sau săvârşirea infracţiunii de o 
organizaţie criminală nu se consemnează ca circumstanţe 
agravante în normele părţii speciale a Codului penal al Re-
publicii Moldova.



Nr. 5, 2012REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

10

C

SUMMArY
In this article it is shown that, although, the legislature does not expressly mention in art.2441 PC 

RM, it is natural that the presence in the statement on income tax of misleading data to be followed by 
the presentation of forged statement on income tax at the State Tax Service. The offense of tax evasion 
committed by physical persons is considered consumed by the moment of non-payment of the income 
tax (whose size exceeds 2500 conventional units) for the corresponding tax period. In other words, the 
calculation of the value of the unpaid income tax can be reported only to that tax period. It is necessary 
that the subject of the offense specified at art.2441 PC RM to form the following two special qualities: 1) 
of physical person who does not practice entrepreneurial activity, 2) of physical person who is required 
to complete and submit the statement on income tax.

RĂSPUNDEREA  PENALĂ  PENTRU  EVAZIUNEA 
FISCALĂ  A  PERSOANELOR  FIZICE  (art.2441 CP RM) 

Partea II

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

nea de includere în declaraţia cu privire la im-
pozitul pe venit a unor date denaturate – consemnăm 
că, potrivit alin.(4) art.187 al Codului fiscal, contribu-
abilul semnează darea de seamă fiscală, asumându-şi 
răspunderea prevăzută de lege pentru prezentarea de 
date şi informaţii false sau eronate. De asemenea, în 
corespundere cu art.85 al Codului fiscal, declaraţia cu 
privire la impozitul pe venit, care urmează a fi prezen-
tată Serviciului Fiscal de Stat, trebuie să fie perfectată 
şi semnată în conformitate cu regulile şi formele sta-
bilite de către serviciul în cauză. Numele persoanei 
fizice, indicat în documentul semnat de aceasta, ser-
veşte drept dovadă că documentul a fost semnat anu-
me de către persoana respectivă, dacă nu există probe 
contrare. Declaraţia cu privire la impozitul pe venit 
trebuie să conţină o notificare a contribuabilului că, 
în cazul în care va include în documentul respectiv 
informaţii false sau care induc în eroare, el va purta 
răspundere în conformitate cu legislaţia.

Sub incidenţa art.2441 CP RM intră numai include-
rea în declaraţia cu privire la impozitul pe venit a unor 
date denaturate de către declarant. Nu se aplică nor-
ma dată în ipoteza falsificării documentului respec-
tiv pe calea fie a contrafacerii (adică a confecţionării 
declaraţiei cu privire la impozitul pe venit false), fie 
a modificării conţinutului declaraţiei cu privire la im-
pozitul pe venit autentic. În astfel de cazuri, în funcţie 
de calitatea subiectului, se va aplica art.332 sau 361 
CP RM.

Acţiunea de includere în declaraţia cu privire la 
impozitul pe venit a unor date denaturate presupune 

ât priveşte cea de-a doua modalitate a faptei pre-
judiciabile prevăzută la art.2441 CP RM – acţiu-

o denaturare a adevărului în această declaraţie. Mai 
precis, ea presupune indicarea în documentul respec-
tiv a datelor care nu corespund realităţii şi care fie 
reflectă diminuat mărimea venitului impozabil, fie 
reflectă incorect alte date din declaraţia cu privire la 
impozitul pe venit (de exemplu, datele privind suma 
scutirilor sau a deducerilor). În orice caz, pentru a fi 
aplicat art.2441 CP RM, datele incluse în declaraţia cu 
privire la impozitul pe venit trebuie să fie, în total sau 
în parte, necorespunzătoare adevărului. Proporţia în 
care datele nu corespund adevărului poate fi luată în 
consideraţie, eventual, la individualizarea pedepsei.

Deşi legiuitorul nu menţionează expres în art.2441 
CP RM, este firesc ca includerea în declaraţia cu pri-
vire la impozitul pe venit a unor date denaturate să fie 
urmată de prezentarea declaraţiei falsificate cu privire 
la impozitul pe venit către Serviciul Fiscal de Stat. 
Numai în acest mod îşi poate produce efectul include-
rea în declaraţia cu privire la impozitul pe venit a unor 
date denaturate. Numai astfel devine posibilă legătura 
cauzală dintre acţiunea de includere în declaraţia cu 
privire la impozitul pe venit a unor date denaturate şi 
urmările prejudiciabile sub forma neachitării impozi-
tului pe venit, a cărui sumă depăşeşte 2.500 de unităţi 
convenţionale1. 

În această ordine de idei, este cazul de menţionat 
că aplicarea art.2441 CP RM (în ipoteza de includere 
în declaraţia cu privire la impozitul pe venit a unor 
date denaturate) exclude aplicarea art.3521 CP RM. 
Or, în ipoteza analizată, art.2441 CP RM trebuie privit 
ca o normă specială în raport cu art.3521 CP RM.

Din motive similare, nu va fi necesară nici aplica-
rea suplimentară a art.361 CP RM (avându-se în ve-
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dere ipoteza de folosire a documentelor oficiale false, 
care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii). De-
loc întâmplător, G.Antoniu afirmă că, dacă momen-
tul consumării şi cel al epuizării sunt reprezentate de 
infracţiuni distincte, ele se vor afla în concurs2. Însă, 
prezentarea declaraţiei falsificate cu privire la impo-
zitul pe venit nu reprezintă momentul de epuizare a 
infracţiunii prevăzute la art.2441 CP RM. În realitate, 
prezentarea declaraţiei falsificate cu privire la impo-
zitul pe venit reprezintă veriga de legătură absolut 
necesară dintre acţiunea de includere în declaraţia cu 
privire la impozitul pe venit a unor date denaturate 
şi urmările prejudiciabile sub forma neachitării impo-
zitului pe venit, a cărui sumă depăşeşte 2.500 unităţi 
convenţionale. Prezentarea declaraţiei falsificate cu 
privire la impozitul pe venit precedă, nu succede pro-
ducerea unor asemenea urmări.

Infracţiunea de evaziune fiscală a persoanelor fizi-
ce este o infracţiune materială. Ea se consideră consu-
mată din momentul producerii urmărilor prejudicia-
bile sub forma neachitării impozitului pe venit, a cărui 
mărime depăşeşte 2.500 de unităţi convenţionale3.

După E.Florescu, prin „evaziune fiscală” se înţe-
lege sustragerea, în tot sau în parte, de la impunerea 
materiei impozabile4. Într-adevăr, pentru calificarea 
faptei în baza art.2441 CP RM, nu este obligatoriu 
ca făptuitorul să nu achite în întregime impozitul pe 
venit. Neachitarea poate avea şi un caracter parţial. 
Important este ca mărimea părţii neachitate a impozi-
tului pe venit să depăşească 2.500 de unităţi conven-
ţionale.

În alt registru, să nu uităm că, în corespundere cu 
pct.4) art.12 din Codul fiscal, venit impozabil este ve-
nitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron, ob-
ţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită 
perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, 
aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabi-
lul conform legislaţiei fiscale. În conformitate cu alin.
(1) art.12² al Codului fiscal, prin „perioadă fiscală pri-
vind impozitul pe venit” se înţelege anul calendaristic 
la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi 
se calculează suma impozitului care trebuie achitată.

Prin prisma acestor prevederi legale, se poate sus-
ţine că infracţiunea de evaziune fiscală a persoanelor 
fizice se consideră consumată din momentul neachi-
tării impozitului pe venit (a cărui mărime depăşeşte 
2.500 de unităţi convenţionale) pentru perioada fisca-
lă corespunzătoare. Cu alte cuvinte, venitul impozabil 
este raportat la anul calendaristic în care acesta este 
obţinut; deci, şi calcularea mărimii impozitului pe ve-
nit neachitat trebuie raportată numai la respectivul an 
calendaristic. 

Drept urmare, nu poate exista unitate de intenţie 
în raport cu neachitarea impozitului pe venit, a cărui 
mărime în ansamblu depăşeşte 2.500 de unităţi con-
venţionale, dacă sumele care alcătuiesc acest impozit 
se referă la două sau mai multe perioade fiscale, chiar 
dacă aceste perioade sunt consecutive. Or, intenţia 
unică de a comite infracţiunea prevăzută la art.2441 
CP RM poate privi numai neachitarea acelui impozit 
pe venit care se referă la un singur an calendaristic la 
încheierea căruia a fost determinat respectivul venit5.

Este posibil ca suma impozitului neachitat pe par-
cursul aceluiaşi an calendaristic să fie alcătuită din 
câteva tranşe. Adunarea sumelor reprezentând aceste 
tranşe este admisibilă numai dacă episoadele de eva-
ziune fiscală vizând tranşele în cauză erau cuprinse 
de intenţia unică a făptuitorului. În lipsa intenţiei uni-
ce privitoare la episoadele de evaziune fiscală vizând 
tranşele în cauză, art.2441 CP RM va putea fi aplicat 
numai atunci când mărimea uneia dintre tranşele im-
pozitului pe venit neachitat depăşeşte 2.500 de unităţi 
convenţionale.

În altă privinţă, dacă cele comise nu implică pro-
ducerea urmărilor prejudiciabile sub forma neachitării 
impozitului pe venit a cărui mărime depăşeşte 2.500 
de unităţi convenţionale, fapta nu poate fi calificată 
conform art.2441 CP RM. Astfel, se aplică răspunde-
rea în baza alin.(1) art.301 al Codului contravenţional 
în ipoteza evaziunii fiscale a persoanelor fizice care 
nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea 
de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe 
venit sau prin includerea în declaraţie a unor date de-
naturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia 
să fie achitat nu depăşeşte 2.500 de unităţi conven-
ţionale. În acord cu alin.(2) art.301 al Codului con-
travenţional, nu se aplică sancţiune în cazul în care 
impozitul pe venit ce urmează a fi achitat este mai mic 
de 100 de unităţi convenţionale6.

Totodată, dacă – din cauze independente de voinţa 
făptuitorului – eschivarea de la prezentarea declaraţiei 
cu privire la impozitul pe venit sau includerea în de-
claraţie a unor date denaturate nu a dus la neachitarea 
impozitului pe venit, a cărui mărime depăşeşte 2.500 
de unităţi convenţionale, cele săvârşite vor fi calificate 
conform art.27 şi 2441 CP RM.

Latura subiectivă a infracţiunii specificate la 
art.2441 CP RM se caracterizează prin vinovăţie sub 
formă de intenţie. Intenţia poate fi numai directă. 
Aceasta înseamnă că făptuitorul îşi dă seama de ca-
racterul prejudiciabil al eschivării de la prezentarea 
declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau al in-
cluderii în declaraţie a unor date denaturate, prevede 
că suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat 
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depăşeşte 2.500 de unităţi convenţionale, şi doreşte 
survenirea acestor urmări.

Este oare relevant să vorbim despre manifestarea 
intenţiei frauduloase în cazul infracţiunii specificate 
la art.2441 CP RM? Formulăm această întrebare în-
trucât, în opinia lui B. Vîrjan, evaziunea fiscală con-
stituie neîndeplinirea, cu rea credinţă, de către con-
tribuabil, a obligaţiilor fiscale7. În acelaşi timp, după 
D.Clocotici, intenţia frauduloasă este intenţia directă 
presupunând rea-credinţă8. În opinia noastră, noţiunea 
„intenţie frauduloasă” este inutilă şi nu ajută cu nimic 
la caracterizarea infracţiunii de evaziune fiscală a per-
soanelor fizice presupunând modalitatea normativă de 
eschivare de la prezentarea declaraţiei cu privire la 
impozitul pe venit. Totuşi, noţiunea dată este potrivită 
pentru a caracteriza infracţiunea de evaziune fiscală 
a persoanelor fizice presupunând modalitatea norma-
tivă de includere în declaraţia cu privire la impozitul 
pe venit a unor date denaturate. Or, prin „fraudă” se 
înţelege înşelarea, inducerea în eroare, amăgirea cu 
scop de profit prin provocarea unei pagube9. Supra am 
putut vedea că includerea în declaraţia cu privire la 
impozitul pe venit a unor date denaturate este urmată, 
în mod firesc, de prezentarea declaraţiei falsificate cu 
privire la impozitul pe venit către Serviciul Fiscal de 
Stat. Tocmai sub acest aspect, consemnăm realizarea 
fraudei în contextul infracţiunii de evaziune fiscală a 
persoanelor fizice.

În altă ordine de idei, nu poate fi aplicat art.2441 
CP RM în situaţia în care neprezentarea declaraţiei 
cu privire la impozitul pe venit sau includerea în de-
claraţie a unor date denaturate se face din greşeală. 
În cazul dat, făptuitorul nu-şi dă seama de caracterul 
prejudiciabil al inacţiunii sau acţiunii sale, nu prevede 
posibilitatea neachitării impozitului pe venit a cărui 
mărime depăşeşte 2.500 de unităţi convenţionale şi, 
conform circumstanţelor cauzei, nici nu trebuia sau 
nu putea să le prevadă10.

Cât priveşte semnele secundare ale laturii subiec-
tive, trebuie de menţionat că, în legile penale ale unor 
state – în cazul faptelor care comportă similarităţi cu 
fapta incriminată la art.2441 CP RM – scopul infracţi-
unii are un caracter obligatoriu. De exemplu, potrivit 
alin.(1) art.254 „Evaziunea fiscală” din Codul penal al 
Sloveniei11, se prevede răspunderea pentru cel care, ur-
mărind scopul de a nu achita – în întregime sau în parte 
– impozitul pe venit sau oricare alt impozit ori taxă, 
prezintă informaţii false cu privire la venituri, cheltu-
ieli, proprietate sau alte circumstanţe relevante în ma-
teria impunerii, ori altfel induce în eroare autorităţile 
fiscale, astfel încât obţine un profit în proporţii mari. 
Într-o manieră apropiată, în Codul penal al Macedoni-

ei12, la alin.(1) art.279 „Evaziunea fiscală”, este prevă-
zută răspunderea pentru fapta acelei persoane care – în 
scopul de a nu achita, integral sau parţial, impozitele, 
contribuţiile sau alte plăţi obligatorii – fie oferă infor-
maţii false cu privire la venituri, bunuri sau alte împre-
jurări care pot avea relevanţă în legătură cu evaluarea 
mărimii acestor plăţi, fie se eschivează să prezinte de-
claraţia cu privire la venituri, bunuri sau alte împreju-
rări care pot avea relevanţă în legătură cu evaluarea 
mărimii acestor plăţi, astfel cauzând daune în proporţii 
mari. De asemenea, conform alin.(1) art.286 „Eschiva-
rea de la achitarea impozitelor sau a contribuţiilor” din 
Codul penal al Croaţiei13, se sancţionează fapta acelei 
persoane care – urmărind scopul să nu achite în între-
gime sau în parte impozitele, contribuţiile de asigurare 
de stat socială, contribuţiile de asigurare medicală, alte 
contribuţii sau cotizaţii legale – fie prezintă date false 
privind veniturile, bunurile sau alte circumstanţe rele-
vante pentru evaluarea mărimii unei astfel de contribu-
ţii sau cotizaţii, fie, în cazul unui impozit obligatoriu, 
nu raportează veniturile, bunurile sau alte circumstanţe 
relevante pe care ea era obligată să le raporteze, astfel 
încât mărimea daunei cauzate depăşeşte zece mii kuna. 
Nu, în ultimul rând, în corespundere cu alin.(1) art.213 
„Evaziunea fiscală” din Codul penal al Azerbaidjanu-
lui14, se stabileşte răspunderea pentru introducerea de 
către cetăţean în declaraţie a unor date vădit false cu 
privire la venituri sau cheltuieli, în scopul neachitării 
impozitelor în proporţii considerabile.

În conjunctura legii penale autohtone, se poate 
afirma că intenţia de a comite infracţiunea de evaziu-
ne fiscală a persoanelor fizice este directă. Aceasta în-
trucât ea este determinată de prezenţa unui scop spe-
cial. Chiar dacă acest scop nu este specificat în mod 
expres în dispoziţia art.2441 CP RM, el se subînţelege, 
constând în neachitarea la bugetul public naţional a 
impozitului pe venit a cărui mărime depăşeşte 2.500 
de unităţi convenţionale. Nu se aplică art.2441 CP RM 
în ipoteza în care neprezentarea declaraţiei cu privi-
re la impozitul pe venit sau includerea în declaraţie a 
unor date denaturate nu a urmărit un astfel de scop şi, 
în consecinţă, nu s-a soldat cu neachitarea la bugetul 
public naţional a impozitului pe venit a cărui mărime 
depăşeşte 2.500 de unităţi convenţionale.

În cele mai frecvente cazuri, motivul infracţiunii 
prevăzute la art.2441 CP RM se exprimă în interesul 
material.

Subiectul infracţiunii examinate este persoana fi-
zică responsabilă care, în momentul săvârşirii infrac-
ţiunii, a atins vârsta de 16 ani. În mod firesc, persoana 
juridică nu poate fi subiect al infracţiunii de evaziune 
fiscală a persoanelor fizice.
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Este necesar ca subiectul infracţiunii specificate la 
art.2441 CP RM să întrunească cumulativ următoare-
le două calităţi speciale: 1) persoană care nu practică 
activitate de întreprinzător; 2) persoană care are obli-
gaţia să completeze şi să prezinte declaraţia cu privire 
la impozitul pe venit.

Cât priveşte prima dintre calităţile speciale nomi-
nalizate mai sus, este consemnabil că, potrivit pct.3) 
art.5 al Codului fiscal, în general, prin „persoană fi-
zică”, se înţelege: a) cetăţean al Republicii Moldova, 
cetăţean străin, apatrid; b) forma organizatorică cu 
statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, inclusiv 
întreprinzătorul individual15, gospodăria ţărănească 
(de fermier)16, dacă Codul fiscal nu prevede altfel.

În conformitate cu art.2441 CP RM, subiect al in-
fracţiunii analizate poate fi nu oricare persoană fizică, 
ci numai persoana fizică care nu practică activitate de 
întreprinzător. Aşadar, persoana fizică, care practică 
activitate de întreprinzător, nu poate evolua ca subiect 
al infracţiunii specificate la art.2441 CP RM17.

Conform pct.16) art.5 al Codului fiscal, activitatea 
de întreprinzător (afacere; business) reprezintă ori-
ce activitate conform legislaţiei, cu excepţia muncii 
efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, 
desfăşurată de către o persoană, având drept scop ob-
ţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, in-
diferent de scopul activităţii, se obţine venit.

După cum rezultă din art.1, 3 şi 13 ale Legii Re-
publicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi între-
prinderi, adoptată de Parlamentul Republicii Moldo-
va la 03.01.199218, activitatea de întreprinzător este 
activitatea de fabricare a producţiei, executare a lu-
crărilor şi prestare a serviciilor19, desfăşurată de ce-
tăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, 
din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu 
şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi 
asigura o sursă permanentă de venituri. Forma orga-
nizatorico-juridică a activităţii de întreprinzător este 
întreprinderea. Întreprinderea are dreptul de persoană 
juridică sau de persoană fizică. Activitatea de între-
prinzător poate fi practicată, printre altele, sub urmă-
toarele forme organizatorico-juridice: a) întreprindere 
individuală; b) societate în nume colectiv; c) societate 
în comandită. Activitatea de muncă individuală are 
caracter întreprinzător şi se desfăşoară sub forma de 
organizare juridică, întreprindere individuală sau în 
baza patentei de întreprinzător. Munca efectuată con-
form contractului (acordului) de muncă încheiat nu 
este considerată activitate de întreprinzător.

Luând în consideraţie aceste prevederi legale, vom 
menţiona că art.2441 CP RM nu se referă la: întreprin-
derea individuală (inclusiv gospădăria ţărănească (de 

fermier)); societatea în nume colectiv; societatea în 
comandită; persoana care desfăşoară activitatea de în-
treprinzător în baza patentei.

În alte cazuri, din analiza reglementărilor norma-
tive, ne putem da seama dacă persoana contribuabilă 
practică sau nu activitate de întreprinzător.

Astfel, de exemplu, potrivit alin.(1) art.9 al Legii 
Republicii Moldova privind implementarea ghişe-
ului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinză-
tor, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
22.07.201120, serviciile acordate în cadrul ghişeului 
unic nu reprezintă activitate de întreprinzător, scopul 
prestării lor nefiind obţinerea de profit.

Conform alin.(2) şi (3) art.18 al Legii Republicii 
Moldova cu privire la mediere, adoptată de Parlamen-
tul Republicii Moldova la 14.06.200721, mediatorul 
achită impozite în condiţiile legii; activitatea de me-
diator nu este activitate de întreprinzător şi nu poate fi 
raportată la o astfel de activitate.

În corespundere cu art.691-695 ale Codului fiscal, 
activitatea notarială nu este activitate de întreprinză-
tor şi nu cade sub incidenţa actelor normative ce re-
glementează această activitate. Subiect al impunerii 
este notarul public. Obiect al impunerii este venitul 
notarului public. Suma totală a impozitului pe venit se 
determină pentru notarul public în mărime de 18% din 
venitul lunar impozabil.

În acord cu alin.(2) art.2 al Legii Republicii Mol-
dova privind executorii judecătoreşti, adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova la 17.06.201022, ac-
tivitatea executorului judecătoresc nu este activitate 
de întreprinzător. În Scrisoarea Inspectoratului Fiscal 
Principal de Stat cu privire la unele aspecte aferente 
impozitului pe venit pentru executorii judecătoreşti, 
nr.26-08/1-13-842/7459/20 din 30.11.201023, se arată 
că – în cazul în care pe parcursul perioadei fiscale exe-
cutorul judecătoresc a obţinut venituri sub formă de 
onorarii, precum şi alte venituri impozabile ca persoa-
nă fizică – acesta urmează să depună două declaraţii 
cu privire la impozitul pe venit. Una din declaraţii va 
fi depusă cu indicarea codului fiscal atribuit executo-
rului judecătoresc şi declararea onorariului obţinut de 
către acesta. În cea de-a doua declaraţie cu privire la 
impozitul pe venit, alături de venitul obţinut din ac-
tivitatea desfăşurată ca executor judecătoresc, se vor 
indica veniturile impozabile obţinute ca persoană fi-
zică.

Potrivit alin.(2) art.1 al Legii Republicii Moldo-
va cu privire la avocatură, adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 19.07.200224, activitatea avo-
catului nu este activitate de întreprinzător. Totodată, 
conform art.26-28 al aceluiaşi act legislativ, profesia 
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de avocat se exercită în una din următoarele forme: 
a) cabinet al avocatului; b) birou asociat de avocaţi. 
Cabinetul avocatului se prezintă în raporturile juridi-
ce ca persoană fizică. Biroul asociat de avocaţi este o 
persoană juridică.

Așadar, în Scrisoarea Inspectoratului Fiscal Prin-
cipal de Stat privind regimul fiscal al birourilor de 
avocaţi, nr.13-06/109 din 03.02.200925, se explică: 
biroul asociat de avocaţi va depune la finele anului 
fiscal declaraţia persoanei juridice cu privire la im-
pozitul pe venit26. În cazul în care avocatul fondator 
al biroului asociat de avocaţi, în calitate de persoană 
fizică, obţine venit impozabil din alte surse decât cea 
profesională de avocat, şi se regăseşte între persoane-
le fizice specificate la alin.(2) art.83 al Codului fiscal, 
acesta urmează să depună declaraţia persoanei fizice 
cu privire la impozitul pe venit.

În plus, în Scrisoarea Inspectoratului Fiscal Princi-
pal de Stat privind corectitudinea reţinerii impozitului 
pe venit din veniturile obţinute de la prestarea servi-
ciilor de către cabinetul avocatului, nr.26-08/4-11/4-
325/2011 din 05.04.201127, se menţionează că, în 
scopuri fiscale (potrivit definiţiei noţiunii de activitate 
de întreprinzător, formulată la pct.16) art.5 al Codului 
fiscal), activitatea de avocat este considerată activi-
tate de întreprinzător. De aceea, obligaţiunile fiscale 
ale avocatului urmează să fie declarate prin declaraţia 
persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit.

În concluzie, avocatul poate fi subiect al infracţi-
unii prevăzute la art.2441 CP RM numai în ipoteza în 
care obţine venit impozabil din alte surse decât cea 
profesională de avocat, şi se regăseşte între persoane-
le fizice specificate la alin.(2) art.83 al Codului fiscal.

În alt registru, este cazul de menţionat că, în acord 
cu pct.86 din anexa nr.2 (Regulamentul cu privire la 
determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului 
pe venit al persoanelor fizice care nu practică activita-
te de întreprinzător) la Hotărârea Guvernului Republi-
cii Moldova cu privire la aprobarea unor regulamente, 
nr.77 din 30.01.2008, achitarea impozitului de către 
persoanele fizice din darea în folosinţă a proprietăţii 
imobiliare se efectuează în conformitate cu prevederi-
le alin.(34) şi (4) art.901 din Codul fiscal. Subiecţii im-
punerii, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate 
de întreprinzător şi care transmit proprietatea imobi-
liară în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, 
uzufruct) altor persoane decât cele specificate la alin.
(1) art.90 din Codul fiscal, achită impozit în mărime 
de 5% din valoarea contractului. Persoanele fizice 
menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la 
data încheierii contractului, să înregistreze contractul 
încheiat la organul fiscal în raza căruia sunt deservite. 

Impozitul se achită lunar cel târziu la data de 2 a lunii 
în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a 
fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, 
arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în 
această lună va fi a doua zi din momentul încheierii 
contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se 
va restitui din buget. Achitarea impozitului din darea 
în folosinţă a proprietăţii imobiliare scuteşte benefici-
arul venitului specificat de la includerea în componen-
ţa venitului brut, precum şi de la declararea acestuia.

Rezultă că persoana fizică – care nu practică ac-
tivitate de întreprinzător, care transmite proprietatea 
imobiliară în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, 
arendă, uzufruct) altor persoane decât cele specificate 
la alin.(1) art.90 din Codul fiscal, şi care nu achită lu-
nar impozitul din darea în folosinţă a proprietăţii imo-
biliare – este obligată să prezinte declaraţia persoanei 
juridice cu privire la impozitul pe venit. Deci, o ase-
menea persoană fizică poate fi subiect al infracţiunii 
prevăzute la art.2441 CP RM.

Referitor la cea de-a doua calitate specială a su-
biectului infracţiunii de evaziune fiscală a persoanelor 
fizice, vom menţiona că urmează să deosebim două 
categorii de persoane care au obligaţia să complete-
ze şi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe 
venit: a) contribuabilul declarant; b) declarantul altul 
decât contribuabilul.

Dacă e să ne referim la contribuabilul declarant, 
atunci, potrivit art.13 din titlul II „Impozitul pe venit” 
al Codului fiscal, subiecţi ai impunerii sunt, printre 
altele: a) persoanele ce practică activitate profesiona-
lă, care, pe parcursul perioadei fiscale, obţin venit din 
orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi 
din orice surse aflate în afara Republicii Moldova; b) 
persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Mol-
dova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi 
pe parcursul perioadei fiscale obţin venituri impoza-
bile din orice surse aflate în Republica Moldova şi din 
orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru 
activitatea lor în Republica Moldova; c) persoanele fi-
zice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu 
desfăşoară activitate de întreprinzător şi obţin venit 
din investiţii28 şi venit financiar29 din orice surse aflate 
în afara Republicii Moldova; d) persoanele fizice rezi-
dente cetăţeni străini şi apatrizi care desfăşoară activi-
tate pe teritoriul Republicii Moldova şi obţin venit din 
orice surse aflate în Republica Moldova şi din orice 
surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activi-
tatea lor în Republica Moldova, cu excepţia venitului 
din investiţii şi venitului financiar din orice surse afla-
te în afara Republicii Moldova; e) persoanele fizice 
nerezidente care nu desfăşoară activitate de întreprin-
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zător pe teritoriul Republicii Moldova şi pe parcursul 
perioadei fiscale obţin venituri conform cap.11 din 
titlul II „Impozitul pe venit” al Codului fiscal.

Prevederile art.13 al Codului fiscal trebuie corobo-
rate cu cele din anexa nr.2 (Regulamentul cu privire la 
determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului 
pe venit al persoanelor fizice care nu practică activita-
te de întreprinzător) la Hotărârea Guvernului Republi-
cii Moldova cu privire la aprobarea unor regulamente, 
nr.77 din 30.01.2008. Potrivit celor din urmă, decla-
raţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă de 
către orice contribuabil-persoană rezidentă, care are 
obligaţia de a achita impozitul pe venit. Aceştia sunt 
contribuabilii la care suma impozitului calculat din 
totalul veniturilor obţinute pe parcursul perioadei de-
clarate este mai mare decât suma impozitului pe venit, 
reţinut la sursa de plată pe parcursul acestei perioade 
şi/sau achitat de sine stătător. Contribuabilul-persoană 
rezidentă, indiferent de obligaţiile de achitare a im-
pozitului pe venit, este obligat să prezinte declaraţia, 
chiar dacă nu are obligaţii de a achita impozitul pe 
venit, dacă pe parcursul anului fiscal: a) a obţinut din 
surse, altele decât salariul, un venit impozabil anual 
ce depăşeşte mărimea scutirii personale, stabilită con-
form alin.(1) art.33 din Codul fiscal; b) a obţinut venit 
impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte suma 
indicată la liniuţa a doua lit.b) alin.(2) art.83 din Co-
dul fiscal, cu excepţia persoanelor fizice care au ob-
ţinut un astfel de venit la un singur loc de muncă; c) 
a obţinut venit atât sub formă de salariu, cât şi din 
surse, altele decât salariul, dacă acest venit impozabil 
depăşeşte suma indicată la liniuţa a treia lit.b) alin.(2) 
art.83 din Codul fiscal; d) intenţionează să-şi schimbe 
domiciliul permanent din Republica Moldova în altă 
ţară.

Referitor la cea de-a doua categorie de persoane 
care au obligaţia să completeze şi să prezinte declara-
ţia cu privire la impozitul pe venit – declarantul altul 
decât contribuabilul – consemnăm că, de exemplu, la 
pct.60 din anexa nr.2 (Regulamentul cu privire la de-
terminarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe 
venit al persoanelor fizice care nu practică activitate 
de întreprinzător) la Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova cu privire la aprobarea unor regulamente, 
nr.77 din 30.01.2008, se statuează că venitul obţinut 
de către contribuabilul decedat se consideră ca venit 
obţinut de către o singură persoană fizică şi se impo-
zitează conform declaraţiei prezentate în numele con-
tribuabilului decedat de către persoana care-i admi-
nistrează succesiunea.

Aşadar, în ipoteza analizată, persoana, care admi-
nistrează succesiunea proprietarului decedat, are obli-

gaţia să completeze şi să prezinte declaraţia cu privire 
la impozitul pe venit. O asemenea persoană se poate 
eschiva de la prezentarea declaraţiei cu privire la im-
pozitul pe venit sau poate include în declaraţie date 
denaturate. Deci, poate evolua ca subiect al infracţiu-
nii specificate la art.2441 CP RM.

Încheind analiza infracţiunii în cauză, menţionăm 
că varianta agravantă a evaziunii fiscale a persoanelor 
fizice, prevăzută la alin.(2) art.2441 CP RM, presupu-
ne producerea urmărilor prejudiciabile sub forma ne-
achitării impozitului, a cărui mărime depăşeşte 5.000 
de unităţi convenţionale.

Note:

1 În contextul examinat, este cazul de menţionat că, în 
Codul penal al Chinei*, în art.201, se stabileşte răspunde-
rea inter alia pentru prezentarea declaraţiei falsificate cu 
privire la impozitul pe venit.

 * Уголовный кодекс Китайской Народной Респу-
блики, Под ред. А.И. Коробеева, Юридический центр 
Пресс, Санкт-Петербург, 2001.

2 Antoniu G., Tentativa (doctrină, jurisprudenţă, drept 
comparat), Tempus, Bucureşti, 1995, p.40.

3 Este notabil că, la 13.01.2012, a fost pus în aplicare 
un capitol nou din Codul fiscal (cap.111) care se referă la 
metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al per-
soanelor fizice. Pe scurt, reglementările noi, dezbătute pe 
larg până la adoptarea lor, introduc dreptul organelor fiscale 
de a calcula impozit pe venit persoanelor fizice cetăţeni ai 
Republicii Moldova în baza aplicării metodelor indirecte 
de estimare a veniturilor, adică în baza informaţiilor prove-
nite din alte surse decât dările de seamă fiscale ale persoa-
nei respective. Sursele de informaţie sunt băncile, notarii, 
registratorii independenţi, organele vamale, organele de 
drept, bursele de valori, BNM, CRIS Registru şi, mai nou, 
companiile turistice (cu privire la foile turistice procura-
te) şi companiile de asigurare (cu privire la contractele de 
asigurare încheiate). Mai mult, organul fiscal poate utili-
za şi informaţii obţinute prin analize, măsurări, comparări, 
cercetări proprii, dar şi prin „mijloace speciale” (termenul 
nu este definit în Codul fiscal şi are un iz de investigaţii 
operative). În baza informaţiilor colectate, organul fiscal va 
determina dacă venitul impozabil estimat diferă de cel de-
clarat şi, în caz pozitiv, va calcula impozit pe venit asupra 
diferenţei.

4 Florescu E., Evaziunea fiscală: Rezumat al tezei de 
doctorat, Bucureşti, 2011, p.4.

5 Pentru comparaţie, o altfel de abordare este caracteris-
tică pentru legea penală rusă. Astfel, în nota de la art.198 
„Eschivarea persoanei fizice de la achitarea impozitelor şi 
(sau) taxelor” al Codului penal al Federaţiei Ruse*, se men-
ţionează că, în contextul respectivului articol, proporţiile 
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mari se referă la mărimea impozitelor şi (sau) taxelor care 
alcătuind suma ce depăşeşte 100.000 de ruble obţinută pe 
parcursul a trei ani financiari consecutivi.

 * Уголовный кодекс Российской Федерации от 24 
мая 1996 г., în Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, №25.

6 Așadar, pentru a putea fi tras la răspundere conform 
alin.(1) art.301 al Codului contravenţional, făptuitorul tre-
buie să obţină un venit anual impozabil care să nu depă-
şească suma de aproximativ 277.778 lei.

7 Vîrjan B., Infracţiunile de evaziunea fiscală: Rezumat 
al tezei de doctorat, Bucureşti, 2011, p.4.

8 Clocotici D., Reglementarea infracţiunilor în dome-
niul concurenţei comerciale, în Revista de Drept Comerci-
al, 2002, nr.4, p.21-24.

9 Boroi A., Gorunescu M., Popescu M., Dicţionar de 
drept penal, All Beck, Bucureşti, 2004, p.138.

10 În context, este cazul de menţionat că, conform pct.1 
al anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
pentru aprobarea formularului declaraţiei persoanei fizice 
cu privire la impozitul pe venit şi modul de completare 
a acesteia, nr.1398 din 08.12.2008, declaraţia persoanei 
fizice cu privire la impozitul pe venit se completează cu 
cerneală sau cu pixul; corectarea informaţiei în declaraţie 
se permite numai cu certificarea corectării prin semnătura 
contribuabilului.

11 Kazenski zakonik // http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/
predpis_ZAKO5050.html

12 Кривичен законик // http://jorm.org.mk/zakon-krivi-
cen.shtml

13 Criminal code of the Republic of Croatia //
http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/Le-

gislation__Criminal-Code.pdf
14 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, 

Под ред. И.М. Рагимова, Юридический центр Пресс, 
Санкт-Петербург, 2001.

15 Conform pct.7) art.5 al Codului fiscal, întreprinzător 
individual este persoana fizică, înregistrată în modul stabi-
lit, care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a consti-
tui o persoană juridică.

16 Conform pct.8) art.5 al Codului fiscal, gospodărie ţă-
rănească (de fermier) este întreprinderea agricolă, cu statut 
de persoană fizică, constituită în conformitate cu legislaţia.

17 Dacă persoana fizică, care practică activitate de între-
prinzător, obţine venit impozabil şi din alte activităţi decât 
cea de întreprinzător, şi se regăseşte între persoanele fizice 
specificate la alin.(2) art.83 al Codului fiscal, ea poate fi 
subiect al infracţiunii prevăzute la art.2441 CP RM.

18 Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, 
nr.2.

19 Activitatea de fabricare a producţiei este acel tip de ac-
tivitate de întreprinzător, care are ca obiect transformarea ma-

teriilor prime şi a materialelor în produse noi cu o valoare mai 
mare decât cea a materiilor prime şi a materialelor respective. 
Executarea lucrărilor este activitatea de întreprinzător prin 
care întreprinzătorul se obligă să îndeplinească într-un termen 
stabilit, o anumită lucrare, fie din propriul material, fie din 
materialul beneficiarului; acestea sunt lucrarile de construc-
ţii, montaj etc. Prestarea serviciilor este acel tip de activitate 
de întreprinzător, care este destinată satisfacerii necesităţilor 
persoanelor prin acordarea diferitelor servicii: consultative, 
de transport, de asigurare, de deservire socială etc.

20Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, 
nr.170-175.

21Ibidem, 2007, nr.188-191.
22Ibidem, 2010, nr.126-128.
23Scrisoarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu 

privire la unele aspecte aferente impozitului pe venit pentru 
executorii judecătoreşti, nr.26-08/1-13-842/7459/20 din 
30.11.2010 //

http://www.fisc.md/common/business/cont_mari/
did_20_ro.pdf

24 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, 
nr.126-127.

25 Scrisoarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 
privind regimul fiscal al birourilor de avocaţi, nr.13-06/109 
din 03.02.2009 //

www.contabi l sef .md/ l ibview.php?l=ru&idc= 
229&id=3238

26 Formularul-tip Forma VEN08 „Declaraţia persoanei 
juridice cu privire la impozitul pe venit” are modelul stabi-
lit în anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova 
privind declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul 
pe venit, nr.1498 din 29.12.2008.

 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.7-9. 
27 Scrisoarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat 

privind corectitudinea reţinerii impozitului pe venit din ve-
niturile obţinute de la prestarea serviciilor de către cabine-
tul avocatului, nr.26-08/4-11/4-325/2011 din 05.04.2011 //

www.con t ab i l s e f .md / l i bv i ew.php? l= ru&idc 
=229&id=3758

28 Potrivit pct.5) art.12 al Codului fiscal, venit din in-
vestiţii este venitul obţinut din investiţiile de capital şi din 
investiţiile în activele financiare, dacă participarea contri-
buabilului la organizarea acestei activităţi nu este regulată, 
permanentă şi substanţială.

29 Potrivit pct.6) art.12 al Codului fiscal, venit financi-
ar este venitul obţinut sub formă de royalty (redevenţă), 
anuităţi, de la darea bunurilor în arendă, locaţiune, de la 
uzufruct, pe diferenţa de curs valutar, de la activele ce au 
intrat în mod gratuit, alte venituri obţinute ca rezultat al 
activităţii financiare, dacă participarea contribuabilului la 
organizarea acestei activităţi nu este regulată, permanentă 
şi substanţială.
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réSUMé
Le charter est utilisé dans le transport maritime et aérien. La réglementation de cette institution en 

République de Moldova est accompagnée par de nombreuses lacunes. Tout d’abord, dans le Code de la 
navigation maritime commerciale le charter a été inclus par erreur dans le Chapitre 2, intitulé „Con-
trat de transport de marchandises”. Deuxièmement, l’application du charter dans le transport aérien 
est contraire à la Loi sur la protection de la concurrence. L’État transgresse les droits des compagnies 
aériennes privées.

ASPECTE  TEORETICO-PRACTICE  CU  PRIVIRE  LA 
INSTITUŢIA CHARTERULUI  (NAVLOSIRII)  

îN  LEGISLAŢIA  NAŢIONALĂ
Iurie MIHALACHE, 

doctor în drept, lector universitar (USPEE „Constantin STERE”)

1. Generalităţi 
Charterul apare la finele secolului al XVI-lea. 

Însăşi denumirea de charter provine de la cuvântul 
italian carta partita, adică „înjumătăţirea documen-
tului”, deoarece înainte de pornirea în călătorie pe 
mare, proprietarul corăbiei şi persoana căreia i se 
încredinţa efectuarea transportului, rupeau în două 
documentul numit charter şi fiecare dintre ei primea 
câte o jumătate.

Apariţia contractului de charter a fost determinată 
şi de organizarea slabă din acele timpuri a transportului 
pe mare. Negustorii erau nevoiţi să caute corăbii pentru 
a-şi putea transporta mărfurile, iar proprietarii corăbii-
lor acceptau să le dea în chirie numai dacă li se ofereau 
garanţii că la întoarcere vor primi plata. În consecinţă, 
a luat naştere contractul de charter, care stabilea cu 
exactitate pentru cât timp se acorda corabia în chirie, 
felul corăbiei, modul de plată pentru serviciile prestate, 
persoana care suportă cheltuielile în caz de naufragiere 
a corăbiei pe parcurs ş.a.1.

În secolul al XX-lea a luat naştere transportul ae-
rian, fapt ce a determinat utilizarea charterului aerian. 
Pentru companiile aeriene, efectuarea zborurilor char-
ter devine mai avantajoasă decât efectuarea unor curse 
de linie. Aceasta deoarece transportul cu navele charter 
necesită investiţii mai mici şi poate fi practicat de orice 
companie care dispune de cel puţin o navă pe care să o 
folosească în efectuarea de transporturi ocazionale2. În 
primul rând, plata cursei charter se face pentru întreaga 
capacitate a avionului, în timp ce la zborurile obişnuite 
se poate întâmpla ca avionul să nu fie suplinit pe deplin 
cu pasageri. Cu toate acestea, compania aeriană este 
obligată să efectueze cursa, chiar dacă în avion sunt 
ocupate numai 50% din numărul de locuri disponibile3. 
Astfel se explică faptul că costurile unui zbor charter 

sunt cu 20-30% mai ieftine, în comparaţie cu costurile 
tarifare la un zbor obişnuit. 

Un aport considerabil în dezvoltarea transportului 
de tip charter l-a adus industria turismului. Agenţiile 
turistice închiriază aeronave de la companiile aeriene. 
Costurile de transport se includ în preţul foii turistice, 
împreună cazarea, hrana, ghidul etc. În aşa mod, piaţa 
serviciilor de turism se află într-o strânsă corelaţie cu 
prestarea zborurilor de tip charter.

2. Charterul maritim (navlosirea)
Înainte de a face o descriere a charterului maritim, 

este necesar să lămurim că în Codul navigaţiei mari-
time comerciale al Republicii Moldova4 noţiunile de 
„charter” şi „navlosire” sunt sinonime. Charterul şi 
navlosirea reprezintă unul şi acelaşi contract. În doc-
trină, pentru a delimita cumva charterul maritim de cel 
aerian, atunci când se face referire la charterul maritim, 
este utilizat termenul de „navlosire”, iar în cazul char-
terului aerian – noţiunea de „charter”. 

Legea maritimă nu defineşte charterul, ci creea-
ză mai mult o confuzie prin faptul că vorbeşte despre 
contractul de transport de mărfuri având în vedere prin 
acesta instituţia charterului. Astfel, în conformitate cu 
art.138 din Codul navigaţiei maritime comerciale, poate 
fi încheiat contract de transport maritim de mărfuri cu 
stipularea închirierii (navlosirii) navei în întregime, a 
unei părţi din ea sau a unor anumite spaţii pentru trans-
portul de mărfuri (charter). Așadar, vedem cum legiui-
torul relatează despre contractul de transport de mărfuri, 
înţelegând, în mod eronat, că acesta ar fi charterul. O 
astfel de abordare a instituţiei charterului este greşită 
din punct de vedere structural şi doctrinar. Or, legislaţia 
altor state şi literatura juridică de specialitate ne spune 
clar că contractul de transport şi contractul de charter 
sunt contracte separate, ce nu trebuie confundate. 
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Definiţii doctrinare. Conform definiţiilor expuse 
în literatura de specialitate de profesorii Gh.Caraiani şi 
M.Serescu, în baza contractului de navlosire „armato-
rul se obligă să pună la dispoziţia navlositorului o navă, 
total sau parţial, pentru transportul mărfurilor pe mare, 
în schimbul unei sume de bani numită navlu”5. Într-o 
altă accepţiune, profesorul Lilia Gribincea subliniază 
că contractul de navlosire este acel contract în temeiul 
căruia o parte, numită armator, se obligă să pună la dis-
poziţia celeilalte părţi numită navlositor, în schimbul 
unei chirii numită navlu, întreaga navă ori o anumită 
capacitate de încărcare a acesteia, pentru efectuarea 
unui transport pe mare de la un port la altul6. 

Particularităţile charterului maritim (navlosire). 
Pot fi enumerate următoarele particularităţi ale charte-
rului maritim: În primul rând, raporturile de charter 
maritim presupun existenţa armatorului – proprietarul 
navei, şi navlositorului – cel care închiriază nava. În 
al doilea rând, la expirarea timpului pentru care a fost 
acordată în chirie, navlositorul este obligat să restituie 
nava armatorului ei. De aici înţelegem că contractul de 
charter maritim poartă un caracter temporar. În al trei-
lea rând, charterul se prezintă întotdeauna ca un con-
tract oneros: nava maritimă este acordată navlositorului 
contra plată. 

Un moment care trebuie reţinut este că nava angaja-
tă în charter poate fi utilizată doar în scopuri maritime 
de transport. Dacă nava maritimă este întrebuinţată ca 
hotel, depozit, restaurant sau altceva asemănător, ra-
porturile respective nu mai pot fi numite de charter, ci 
de locaţiune.

Charterul de fiecare dată este un contract consensu-
al, adică reprezintă înţelegerea dintre două părţi care 
intră în vigoare din momentul semnării contractului. 
Experienţa îndelungată de aplicare a charterului a de-
terminat elaborarea unor forme tipizate de contracte. 
Actualmente, se cunosc peste 400 de modele de charter 
folosite în navigaţia maritimă comercială. Majoritatea 
dintre acestea au fost alcătuite sub egida Palatului Na-
vigaţiei Maritime a Angliei. Există chartere aplicabile 
transportului de cărbune, cocs, orez, arahnide, fructe, 
îngrăşăminte minerale ş.a. Mărfurile pentru transporta-
rea cărora încă nu există chartere, se realizează în baza 
unui charter universal, numit „Jackson”.

Avantajul formelor tipizate de charter constă în 
faptul că au o experienţă de testare îndelungată, fiind 
recunoscute de majoritatea statelor. Părţile contractan-
te urmează doar a-şi exprima acordul asupra clauzelor 
preformulate. În unele situaţii, subiecţii pot efectua 
modificări la contractul de charter. Aceste modificări se 
subliniază în textul contractului şi poartă denumirea de 
addendum (din engl. – anexe). 

În contractul de charter maritim este indicat: a) nu-
mele părţilor; b) navlul; c) numele navei; d) mărfurile 
cu specificul lor; e) locul de încărcare; f) locul de des-
tinaţie al mărfurilor sau direcţia spre care se îndreaptă 
nava. În contract pot fi incluse, prin acordul părţilor, şi 
alte stipulaţii şi excepţii (art.141 alin.(2) Codul naviga-
ţiei maritime comerciale). O particularitate a contrac-
tului de charter maritim este că poate fi semnat şi prin 
reprezentanţi.

Proprietarul navei este obligat să aducă nava până la 
data plecării ei în cursă, în bună stare de navigabilitate, 
să asigure deplina ei conformitate cu normele tehnice 
de navigaţie, să o echipeze şi să o aprovizioneze cu tot 
necesarul, să o asigure cu echipajul regulamentar, să 
amenajeze calele, magaziile şi celelalte compartimente 
destinate transportului, pentru buna încărcare, transpor-
tare şi păstrare a mărfurilor (art.149 Codul navigaţiei 
maritime comerciale). În cazul charterului de persoane, 
este necesar ca saloanele să fie bine aranjate şi pregătite 
pentru efectuarea unei călătorii reuşite.

3. Charterul aerian
Iniţial, charterul aerian era întrebuinţat doar în rela-

ţiile dintre companiile aeriene. Atunci când una dintre 
companii avea un flux mare de pasageri ori de mărfuri, 
apela la ajutorul altor companii, care ofereau avioane 
disponibile pentru deplasarea surplusului de persoane 
şi mărfuri. Mai târziu însă, de serviciile charterului au 
beneficiat şi persoanele fizice, iar în prezent, în calitate 
de clienţi ai companiilor aeriene, cel mai frecvent se 
dovedesc a fi agenţiile de turism. 

Practica aplicării charterului aerian de către compa-
niile aeriene naţionale Air Moldova şi Moldavian Airli-
nes ne arată că alături de agenţiile de turism, la cursele 
charter apelează şi asociaţiile obşteşti cu profil spor-
tiv, artistic, profesional, reţelele de hoteluri, bazele de 
odihnă. În egală măsură, la zborurile charter apelează 
structurile de stat şi cele religioase, partidele politice şi 
organizaţiile comerciale.

Charterul aerian reprezintă un contract în baza 
căruia o parte (navlositor) se obligă în schimbul unei 
taxe să ofere întreaga capacitate sau numai o parte din 
capacitatea navei aeriene împreună cu echipajul în 
scopul transportării pasagerilor şi mărfurilor, pentru 
o perioadă de timp sau pentru un număr concret de 
zboruri. 

Într-o altă definiţie, în baza contractului de char-
ter aerian, locatorul se obligă să efectueze deplasarea 
de tip charter în condiţiile stabilite de ambele părţi, cu 
prezentarea întregii capacităţi sau numai a unei părţi 
din capacitatea navei aeriene locatarului, iar locatarul 
se obligă să plătească pentru aceasta o sumă de bani 
în calitate de taxă de transport. 



19

Nr. 5, 2012 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

Din nefericire, în legislaţia aeriană a Republicii 
Moldova, charterul dispune de o reglementare con-
troversată. Analiza practicii judiciare pe cauzele ce 
ţin de aplicarea contractelor de charter ne arată că 
răspunderea pentru pagubele provocate turiştilor sunt 
suportate de partea care a comandat cursa charter 
(de agenţia de turism). Astfel, conform unui contract 
încheiat între ÎSCA „Air Moldova” şi SRL „Anesto 
Tur”, compania aeriană a oferit în folosinţă agenţi-
ei de turism întreaga capacitate a aeronavei, pentru 
îndeplinirea zborului charter indicat în cererea-co-
mandă7. În legătură cu amânarea zborului din vina 
agenţiei de turism, turiştii au înaintat acţiune în ju-
decată solicitând compensarea pagubelor materiale 
şi morale. Curtea Supremă de Justiţie a RM a decis 
că SRL „Anesto Tur” este transportator contractual, 
fiind responsabilă faţă de turişti pentru reţinerea efec-
tuării zborului. Compania aeriană „Air Moldova” nu 
a avut raporturi juridice cu turiştii, nu a încheiat cu 
aceştia contract şi nu a obţinut plata. Achitarea pentru 
călătorie a fost făcută de către turişti în contul opera-
torului turistic SRL „Anesto Tur”, care a comandat 
de la ÎSCA „Air Moldova” efectuarea cursei aeriene 
în baza contractului charter8. 

Obiectul contractului de charter aerian îl reprezin-
tă închirierea capacităţii navei. De obicei, în contract 
se menţionează că compania aeriană pune la dispoziţia 
navlositorului nava împreună cu echipajul de zbor şi 
îşi asumă obligaţia de a efectua transportarea, tur sau 
tur-retur. 

Alături de charterul aerian poate fi întâlnit şi sub-
charterul aerian. În literatura de specialitate, se men-
ţionează că subcharterul nu poate fi considerat a fi o va-
rietate a charterului din motiv că locatarul din contrac-
tul de subcharter nu-şi asumă obligaţiile aşa cum o face 
locatarul (navlositorul) în baza contractului de charter. 
Cu alte cuvinte, drepturile şi obligaţiile locatarului din 
contractul de subcharter sunt mai restrânse, comparativ 
cu drepturile şi obligaţiile locatarului (navlositorului) 
din contractul de charter. 

În legătură cu insuficienţa legislaţiei din domeniul 
charterului aerian, principalul izvor de reglementare a 
acestor raporturi devin uzanţele comerciale, care îşi 
găsesc reflectarea în modele de charter alcătuite de 
navlositori şi lansate în circuitul comercial. Însă aici 
apare problema că aceste formulare de charter, în ma-
rea lor majoritate, nu dispun de o recunoaştere oficială, 
aşa cum aceasta se întâmplă în cazul actelor normati-
ve9. Modelele de charter sunt elaborate de către marile 
companii aeriene. Din punct de vedere juridic, acestea 
nu fac parte din categoria izvoarelor de drept, dar în 
realitate, în cadrul raporturilor care se stabilesc între 

companiile aeriene, modelele de charter completează 
anumite prevederi ale legislaţiei. 

Pornind de la această idee, există şi părerea că după 
o practică îndelungată de aplicare, dacă devin general 
recunoscute, modelele de charter pot fi considerate iz-
voare de drept şi doar între părţile contractante10. Sun-
tem de acord cu opinia dată, dar subliniem că contrac-
tele de charter ar trebui aprobate de către organele de 
stat competente şi numai după aceea vor putea fi recu-
noscute ca izvor de drept11.

Explicaţia constă în faptul că întrunirea primelor 
două condiţii („practica îndelungată de aplicare” şi fap-
tul de a fi „general recunoscute”) este cerută de Co-
dul civil al RM, care admite uzanţa ca izvor de drept 
(art.4). Doar că în Codul civil legiuitorul face referire la 
uzanţe în general, pe când în cazul nostru sunt prezente 
uzanţele comerciale, faţă de care şi cerinţele urmează 
a fi mai riguroase. De exemplu, compania aeriană Air 
Moldova utilizează modele proprii de charter, dar care, 
din nefericire, sunt în limba rusă. 

Există mai multe categorii de zboruri charter. În 
primul rând, am putea menţiona zborurile charter care 
sunt deschise tuturor pasagerilor. Biletele de călătorie 
la cursa charter se procură din timp, iar organizatorul 
cursei trebuie să aibă un contract de asigurare obligato-
rie pentru toţi aceşti pasageri. 

O altă categorie de zboruri charter sunt efectuate în 
scopuri turistice. Agenţiile turistice închiriază o parte 
din numărul total de locuri libere sau chiar întreaga ca-
pacitate a aeronavei cu scopul de a transporta turiştii. În 
pachetul de servicii turistice este inclusă şi deplasarea 
tur-retur cu avionul.

Însă avem şi altfel de zboruri charter, aşa-numitele 
zboruri charter mixte, când acelaşi navlositor închiria-
ză nava aeriană, atât pentru transportarea pasagerilor, 
cât şi a mărfurilor, cum ar fi exemplul unui grup de 
pasageri comercianţi care se deplasează la o expoziţie 
cu vânzare şi iau cu ei mărfurile pe care doresc să le 
vândă12.

În practică poate fi întâlnită situaţia când mai mulţi 
navlositori închiriază o singură navă aeriană, iar fieca-
re dintre ei va achita proporţional numărului de locuri 
care îi revin din întreaga capacitate a avionului, cum 
ar fi cazul când o parte din aeronavă este închiriată de 
o agenţie turistică, pentru deplasarea turiştilor, iar cea-
laltă parte o preia un club sportiv, în scopul deplasării 
sportivilor la o competiţie sportivă.

Conflictul dintre stat şi compania aeriană Mol-
davian Airlines în legătură cu zborurile charter. În 
anul 2011, în mass-media a luat amploare conflictul 
dintre Ministerul Transporturilor şi Infrastructura Dru-
murilor (MTID) şi compania aeriană Moldavian Airli-
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nes în legătură cu neacordarea permisiunii de efectuare 
a zborurilor charter spre Turcia.

MTID a refuzat aprobarea cererii parvenită de la 
Moldavian Airlines prin care aceasta solicita sporirea 
numărului săptămânal de curse charter spre Turcia, 
motivând că Acordul semnat în anul 2007 dintre Gu-
vernul R.Moldova şi Turcia permite fiecărui stat să 
opereze doar 14 curse pe săptămână. Majoritatea cur-
selor au fost atribuite companiei de stat Air Moldova. 
Totodată, MTID şi-a declinat competenţa de autoriza-
re a efectuării zborurilor în favoarea Administraţiei de 
Stat a Aviaţiei Civile (ASAC). ASAC la fel a refuzat să 
aprobe cererea înaintată de Moldavian Airlines, făcând 
trimitere la Regulile de autorizare a zborurilor13 con-
form cărora ASAC trebuie mai întâi să consulte com-
pania de stat care efectuează zboruri regulate, adică Air 
Moldova. Nemulţumită de răspunsul primit, compania 
aeriană Moldavian Airlines s-a adresat Curţii de Apel 
Chişinău cerând anularea unor articole din regulamen-
tul nominalizat şi a obţinut câştig de cauză14. Însă zbo-
rurile charter solicitate aşa şi nu i-au fost acordate.

În cadrul şedinţei de judecată s-a invocat că MTID 
ar proteja afacerile companiei de stat Air Moldova (cel 
mai mare transportator aerian din republică, deţinând 
peste 50% din piaţa avia), respectiv spre Antalya efec-
tuează zboruri doar avioanele acestei companii. În ase-
menea context, s-a demonstrat că cursele efectuate de 
Air Moldova poartă caracter charter, chiar dacă com-
pania neagă acest lucru. În instanţă au fost prezentate 
bilete de avion procurate de la agenţiile de turism ce 
au încheiate contracte de colaborare cu Air Moldova în 
care este indicat că zborurile sunt charter. De aseme-
nea, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei a 
obligat MTID să se conformeze Legii privind protecţia 
concurenţei şi să permită companiei aeriene Moldavian 
Airlines efectuarea zborurilor charter. Cu toate acestea, 
până în prezent conflictul dintre MTID şi Moldavian 
Airlines a rămas nesoluţionat15.

4. Delimitarea contractului de charter de alte 
contracte asemănătoare

Contractul de charter şi contractul de transport. 
Din punct de vedere istoric, contractele folosite pe par-
cursul multor secole în domeniul maritim au fost cele 
de charter (navlosire). De abia în secolul al XIX-lea au 
apărut contractele de trans port maritim, pe măsura tre-
cerii de la navigaţia cu pânze la corăbiile cu motor, ca-
pabile să asigure deplasările pe apă conform unui orar 
dinainte stabilit. 

Cu toate acestea, contractul de charter nu a dispărut, 
astfel încât la momentul actual în relaţiile comerciale 
continuă să fie aplicate contractele de charter şi cele de 
transport. Între acestea există numeroase deosebiri, dar 

şi asemănări. O primă deosebire se reflectă în aceea că 
charterul întotdeauna este efectuat la comandă (ocazi-
onal), pe când contractul de transport se desfăşoară cu 
periodicitate regulată, conform unui orar cunoscut din 
timp şi afişat în locurile publice. 

După criteriul denumirii părţilor, charterul intervine 
între proprietarul navei (numit şi armator) care închiri-
ază folosinţa navei unei alte persoane, numită navlosi-
tor. Contractul de transport se încheie între cărăuş, pe 
de o parte, şi călătorul ori expeditorul mărfurilor, de 
cealaltă parte. 

Din punct de vedere juridic, contractele de charter 
beneficiază de reglementări mai permisive, astfel în-
cât formularea clauzelor în contract depinde în mare 
măsură de voinţa părţilor. La contractele de transport, 
dimpotrivă, prevalează normele imperative (se înţeleg 
biletele de călătorie, dar nu şi contractele de transporta-
re a mărfurilor în care uşor pot fi efectuate modificări). 

Obligaţiile asumate sunt şi ele distincte. Prestaţia la 
care se angajează armatorul constă în acordarea navei 
în folosinţa navlositorului. În schimb, prestaţia cărău-
şului din contractul de transport constă în deplasarea 
propriu-zisă a călătorilor şi a mărfurilor la destinaţie. 
De aici rezultă că armatorul îşi asumă o obligaţie de 
mijloace, în timp ce cărăuşul îşi asumă o obligaţie de 
rezultat.

În literatura de specialitate, profesorul rus T.Tihenko 
susţine că charterul face parte din categoria contracte-
lor de transport şi aduce, în acest sens, mai multe argu-
mente: a) în ambele cazuri, ca parte la contract este o 
organizaţie de transport; b) raporturile juridice apar în 
legătură cu exploatarea navei; c) obiectul constă în acti-
vitatea de prestare a serviciilor de transport (cărăuşul şi 
navlositorul transportă marfa şi o prezintă la punctul de 
destinaţie); d) în ambele contracte, scopul îl constituie 
deplasarea mărfurilor (sau pasagerilor) pe cale mariti-
mă, dintr-un port în altul; e) şi într-un contract, şi în 
celălalt, este prezentă o a treia persoană – destinatarul, 
care nu participă la încheierea contractului, însă dobân-
deşte în temeiul acestuia anumite drepturi16. 

Contractul de charter şi contractul de locaţiune. 
La prima vedere, între contractul de locaţiune şi con-
tractul de charter se găsesc anumite trăsături comune, 
dar, în esenţă, aceste două contracte sunt diferite şi în-
tre ele sunt prezente deosebiri fundamentale. Ambele 
contracte se aseamănă prin faptul că nava maritimă se 
transmite în folosinţă temporară, iar raporturile dintre 
părţi sunt cu titlu oneros, adică se fac în schimbul unor 
taxe. 

În literatura de specialitate, părerile sunt împărţite. 
Profesorul rus V.Smirnov susţine că contractul de char-
ter este diferit de contractul de locaţiune şi nu trebuie 
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confundat cu acesta17. La fel, doctrinarul moldovean 
Leonid Chirtoacă consideră depăşită accepţiunea pro-
venită din dreptul român şi italian (Codul comercial ro-
mân în Cartea a II-a, „Comerţul şi Navigaţia” art.557-
601, reglementează acest contract sub denumirea de 
„contract de locaţiune”; dispoziţii similare conţine  
Codul italian al navigaţiei) potrivit căreia charterul s-ar 
încadra în sfera locaţiunii de lucrări. În opinia autoru-
lui, legislaţiile care au la bază acest criteriu nu reflectă 
situaţia actuală, fapt ce duce la deformarea semnificaţi-
ei acestui contract18. 

De o altă opinie este profesorul V.Lipavski, potrivit 
căruia contractul de charter reprezintă o varietate a con-
tractului de locaţiune19. De aceeaşi părere este doctri-
narul N.Ostroumov, că la baza apariţiei şi derulării ra-
porturilor de charter stau raporturile de locaţiune. Deşi 
contractul de charter este alcătuit din mai multe con-
tracte, fiind după natura sa un contract complex, dintre 
toate aceste elemente se evidenţiază foarte clar raportul 
principal – cel de locaţiune, fără de care contractul de 
charter şi-ar pierde conţinutul de bază şi menirea sa20. 

Făcând o sinteză a mai multor studii consacrate 
charterului ce aparţin profesorilor ruşi şi români, am 
evidenţiat o serie de particularităţi prin care charterul 
şi locaţiunea se manifestă ca două contracte separate. 
Principala deosebire constă în aceea că în cazul char-
terului, mijlocul de transport se închiriază cu un scop 
bine determinat – transportarea mărfurilor şi a călători-
lor (uneori chiar şi a poştei), pe când în cazul locaţiunii 
nu interesează atât de mult pentru ce va fi folosit mijlo-
cul de transport21. 

Contractul de charter se încheie doar în scopul pre-
stării serviciilor de transport. Utilizarea navei în alte 
scopuri decât cele de transport, cum ar fi depozit pluti-
tor (păstrarea temporară a mărfurilor în largul mării sau 
în apropierea portului), restaurant, spaţiu de locuit (loc 
de odihnă pentru turişti pe perioada staţionării navei în 
port) ş.a., dă naştere unui contract de locaţiune22.

La încheierea contractului de charter este transmis 
un singur atribut al dreptului de proprietate – dreptul 
de folosinţă, pe când în cazul contractului de locaţiune, 
alături de dreptul de folosinţă se transmite şi dreptul 
de posesiune. De regulă, în cazul contractului de char-
ter nava se transmite navlositorului cu tot cu echipaj, 
alcătuit din comandant şi ceilalţi membri. Echipajul 
realizează conducerea tehnică a navei pe tot parcursul 
transportului (art.62 Codul navigaţiei maritime comer-
ciale). 

Folosinţa nu poate fi separată de posesiune. Folosi-
rea bunului este posibilă numai dacă posezi acest bun23. 
Însă cu privire la contractul de charter avem o excepţie. 
Posesiunea şi folosinţa nimeresc la persoane diferite: 

posesiunea la echipaj (aflat în supunerea proprietarului 
navei), iar folosinţa la navlositor. O altă situaţie avem 
la contractul de locaţiune, unde locatarului îi revin am-
bele elemente, posesiune şi folosinţă. 

5. Concluzii şi recomandări
Pe măsura creşterii interesului faţă de transporturile 

de tip charter în Republica Moldova, devine necesa-
ră adoptarea unei baze normative la acest capitol. Le-
gislaţia naţională cuprinde foarte puţine reglementări 
consacrate charterului. Dintre normele existente, ma-
joritatea sunt consacrate charterului maritim şi au fost 
traduse cuvânt cu cuvânt din legislaţia Federaţiei Ruse 
şi Ucrainei. În ce priveşte reglementarea charterului ae-
rian, aceasta lipseşte cu desăvârşire. 

Problema pe care o vedem constă în faptul că în 
Codul navigaţiei maritime comerciale charterul a fost 
inclus în mod greşit în cap. 2, numit „Contractul de 
transport de mărfuri”. Mai corect ar fi fost instituirea 
unui capitol separat, denumit „Contractul de navlosire 
(charter)”. Or, instituţia charterului se deosebeşte esen-
ţial de transportul clasic efectuat cu navele de linie, re-
spectiv necesită şi o reglementare separată. 

De fapt, legislaţia imperfectă în legătură cu charte-
rul nu este proprie doar Republicii Moldova. Cu nume-
roase lipsuri şi lacune la acest capitol se confruntă şi 
alte state, inclusiv România, Federaţia Rusă sau Ucrai-
na. Însă spre deosebire de aceste state, în ţara noastră 
charterul întâmpină dificultăţi mult mai mari din punct 
de vedere juridic. Acest lucru reiese, în primul rând, 
din faptul că nu avem o experienţă în domeniul aplică-
rii charterului în relaţiile de comerţ. În al doilea rând, 
Codul civil al RM, care este a doua lege ca importanţă 
după Constituţie, nu reglementează instituţia charteru-
lui. În al treilea rând, problema se complică în cazul 
transportului aerian, unde legislaţia restricţionează li-
bera concurenţă şi avantajează net poziţia pe piaţă a 
întreprinderii de stat „Air Moldova”. 

Cu referire la charterul aerian, este necesar să fie de-
finit clar regimul juridic al curselor, or legislaţia „tace” 
în această privinţă. În prezent, autorizaţiile de operare 
a curselor charter sunt eliberate numai acelor compa-
nii aeriene care dispun de rute regulate pe destinaţii-
le pentru care se solicită autorizaţii charter. De aceea, 
în scopul creării condiţiilor de liberă concurenţă între 
companiile aeriene autohtone, propunem ca pe viitor 
restricţiile cu privire la acordarea autorizaţiilor charter 
să fie eliminate24. 

Totodată, deschiderea manifestată de către stat faţă 
de prestatorii curselor charter nu poate fi una totală. 
Această activitate necesită a fi monitorizată. Astfel, 
contractele de charter utilizate în transportul de călători 
trebuie aprobate de către Autoritatea Aeronautică Ci-
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vilă a R.Moldova, respectiv de Instituţia Publică „Că-
pitănia Portului Giurgiuleşti”. Or, la fel cum alte con-
tracte încheiate cu consumatorii (de furnizare a energiei 
electrice, a gazelor naturale, de prestare a serviciilor de 
telefonie fixă şi mobilă etc.) sunt aprobate de către au-
torităţile competente (de exemplu, de Agenţia Naţiona-
lă pentru Reglementarea în Energetică), acelaşi regim 
de aprobare urmează să-l parcurgă şi charterul, pentru a 
elimina clauzele abuzive împotriva consumatorilor. 

Cu părere de rău, în practică acest lucru este neglijat 
de către transportatori. Din acest considerent, este ne-
cesar a modifica legislaţia aeriană şi maritimă naţională 
prin includerea unor dispoziţii suplimentare prin care 
contractele de charter să fie mai întâi aprobate de către 
autorităţile publice de ramură, după care publicate spre 
a fi aduse la cunoştinţa publicului (cel puţin pe pagi-
na oficială din Internet). În aşa mod, charterul va putea 
avea o aplicare corectă din punct de vedere juridic. 

Pornind de la necesităţi de ordin practic, recoman-
dăm de a include în Legea aviaţiei civile a RM, la art. 
18, intitulat „Transportul aerian internaţional”, supli-
mentar alin. (4) în următoarea redacţie: „(4) Transpor-
turile aeriene neregulate de persoane pot fi efectuate în 
baza contractelor de charter, aprobate de Autoritatea 
Aeronautică Civilă a R.Moldova”. 

O normă similară recomandăm a fi introdusă la art. 
141 din Codul navigaţiei maritime comerciale a RM: 
„(3) Companiile maritime sunt obligate de a-şi înre-
gistra contractele de charter utilizate în transportul 
de persoane la Instituţia Publică „Căpitănia Portului 
Giurgiuleşti””. 
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vol. II, „Tipografia Centrală”, Chişinău, 2005, p.56-57.

24 Bezniuc Radu, op.cit., p.30.
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SUMMArY
In the present article we intend to carry out a synthesis of judicial practice on the basis of documentary 

material accumulated in connection with the functional obligations as to the judicial appeal. Pursuing the 
aim of launching a practical and scientific discussion, I invite to  read and analyze some conflict problems, 
according to the aspectual approach of general importance problems for jurisprudence, concerning the 
fundamental vice in the framework of the  procedure of appeal or recourse, which, from our point of view, 
have affected  our opinion in  making the decision. 

According to this idea we think  it useful to render the texts of motivated conclusions, mainly approach-
ing the situation in which I have  manifested a different point of view on the adopted solution, especially 
when at the pronounced decision we have expressed a different point of view. 

Consequently, I launch the idea that the approached modality, as to the synthesis of the proper 
motivated solutions, to represent the first step towards a wider practical-scientific application – a col-
lection of causes, that should embrace the forms of manifestation of the judicial act and the effects of 
judicial error in the case when there is fundamental vice in the framework of the preceding procedure, 
which had affected the pronounced decision. 

atribuţiile funcţionale privind judecarea recur-
sului. Urmărind scopul de a declanşa discuţii practico-
ştiinţifice, invităm la lecturarea unor speţe – obiect de 
judecare – ce ni s-au părut a fi actuale, sub aspectul 
abordării problemelor de importanţă generală pentru 
jurisprudenţă, vizând viciul fundamental în cadrul pro-
cedurii de apel sau de recurs, care, în opinia noastră, a 
afectat hotărârea pronunţată. 

Pe această linie de idei, am socotit util să redăm 
textele de concluzii motivate, preponderent abordând 
situaţiile în care am manifestat un alt punct de vedere 
asupra soluţiei adoptate, în special, atunci când la hotă-
rârea pronunţată am expus opinie disidentă. 

În consecinţă, lansăm ideea ca modalitatea aborda-
tă cu privire la sinteza de soluţii motivate propriu-zise 
să reprezinte un prim-pas spre un demers practico-şti-
inţific mult mai amplu – o culegere de speţe, care să 
cuprindă formele de manifestare a actului de justiţie şi 
efectele erorii judiciare în cazul în care se constată un 
viciu fundamental în cadrul procedurii precedente, ce a 
afectat hotărârea pronunţată.

1. Prin sentinţa Judecătoriei Botanica, mun. Chişi-
nău, din 13 ianuarie 2006, au fost condamnaţi: 

– P.K. în baza art.195 alin. (2) CP la 13 ani închisoa-
re în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de 
a exercita activitate de antreprenor pe termen de 3 ani;

– C.M. şi D.I. la câte 15 ani de închisoare fiecare, 
în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de 
a exercita activitate de antreprenor pe un termen de 4 
ani fiecare.

Prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chi-
şinău din 16 noiembrie 2009, au fost admise parţial 

SINTEZĂ  DE  SOLUŢII  MOTIVATE  CU  PRIVIRE  LA 
jUDECAREA  RECURSULUI  îN  CAZUL  SEMNALĂRII UNUI  

VICIU  FUNDAMENTAL  îN  CADRUL  PROCEDURII 
PRECEDENTE,  CE  AFECTEAZĂ  HOTĂRÂREA  PRONUNŢATĂ

Sergiu FUrDUI, 
doctor în drept, conferenţiar universitar,

preşedinte interimar al Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie

rticolul este o sinteză a practicii judiciare în baza 
materialului documentar acumulat în legătură cu 

apelurile apărătorului V.B. în interesele inculpatului 
I.D., apărătorului V.G. în interesele inculpatului P.K., 
apărătorului V.N. în interesele inculpatului M.C., cu ca-
sarea sentinţei în partea penală şi pronunţarea unei noi 
hotărâri, potrivit modului stabilit pentru prima instanţă, 
prin care P.K., M.C. şi I.D. au fost condamnaţi în baza 
art.164 alin.(2) lit. e) şi art.352 alin.(2) lit. b), d) CP, cu 
stabilirea următoarelor pedepse:

– lui P.K., în baza art.164 alin.(2) lit. e) CP, cu apli-
carea prevederilor art.79 CP, 2 ani închisoare; în baza 
art.352 alin.(2) lit. b), d) CP, 2 ani închisoare; în baza 
art.84 CP, prin cumulul parţial al pedepselor aplicate, 
pedeapsa definitivă de 2 ani şi 4 luni închisoare (consi-
derându-se pedeapsa executată);

– lui C.M., în baza art.164 alin.(2) lit. e) CP, cu apli-
carea prevederilor art.79 CP, 1 an şi o lună închisoare 
(considerându-se pedeapsa executată), în baza art. 352 
alin. (2) lit. b), d) CP, amendă în mărime de 300 de 
unităţi convenţionale;

– lui D.I. în baza art.164 alin.(2) lit. e) CP, cu apli-
carea prevederilor art.79 CP, 10 luni închisoare (consi-
derându-se pedeapsa executată), în baza art.352 alin.
(2) lit. b), d) CP, amendă în mărime de 300 de unităţi 
convenţionale. 

Prin decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de 
Justiţie din 14 aprilie 2010, s-a decis inadmisibilitatea 
recursului ordinar declarat de procuror, pe motiv că nu 
îndeplineşte cerinţele de formă şi conţinut şi este vădit 
neîntemeiat.

Procurorul General a declarat recurs în anulare îm-
potriva hotărârii irevocabile în cauza respectivă, mo-
tivând sub aspectul că un viciu fundamental în cadrul 
procedurii de apel şi de recurs ordinar a afectat hotărâ-
rea atacată.
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Prin hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
din 05 decembrie 2011, s-a hotărât respingerea recur-
sului în anulare declarat de Procurorul General adjunct, 
I.S., împotriva deciziei Colegiului penal al Curţii de 
Apel Chişinău din 16 noiembrie 2009 şi deciziei Cole-
giului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 14 aprilie 
2010 în cauza penală privindu-i pe P.K., C.M. şi D.I., 
ca fiind inadmisibil, cu menţinerea hotărârilor atacate.

Vizavi de soluţia adoptată de instanţa de recurs în 
anulare – Plenul Curţii Supreme de Justiţie, exprimăm 
dezacordul, optând pentru soluţia prevăzută la art.457 
alin.(3) CPP, raportată la cea prevăzută de art.435 alin.
(1) pct.2) lit. c) CPP, privind admiterea recursului în 
anulare, casarea hotărârilor atacate şi dispunerea reju-
decării cauzei de către instanţa de apel. 

Această concluzie se bazează pe următoarele consi-
derente şi motive:

Recursul în anulare supus judecării de către Plenul 
CSJ semnalează temeiul prevăzut la art.453 alin.(1) 
CPP – un viciu fundamental în cadrul procedurii prece-
dente a afectat hotărârea atacată.

Acest viciu fundamental, prin prisma art.6 pct.44) 
CPP, se justifică prin faptul că, în urma procesului de 
judecată în cauza privindu-i pe P.K., C.M. şi D.I., păr-
ţii acuzării (părţii vătămate A.D şi procurorului), i s-au  
încălcat esenţial drepturile şi libertăţile garantate de 
Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Li-
bertăţilor Fundamentale, de alte tratate internaţionale, 
de Constituţia Republicii Moldova, de CPP RM şi de 
alte legi naţionale. 

Încălcarea esenţială a drepturilor şi libertăţilor ga-
rantate de legislaţie, în acest caz, se exprimă prin vio-
larea dreptului la un proces echitabil şi dreptului la un 
recurs efectiv.

Analizând conţinutul recursului în anulare declarat 
de procuror, efectuând analiza juridică a lucrului jude-
cat în cauză, conchidem că atât hotărârea instanţei de 
recurs ordinar atacată, cât şi decizia instanţei de apel 
atacată, sunt ilegale.

Viciul fundamental menţionat se exprimă prin ur-
mătoarele:

– decizia instanţei de recurs este ilegală şi nemoti-
vată sub aspectul verificării legalităţii deciziei instanţei 
de apel atacate, pe baza materialului din dosarul cauzei, 
cu pronunţarea asupra tuturor motivelor invocate în re-
curs, astfel încât suntem în prezenţa unei erori judiciare 
grave de drept;

– decizia instanţei de apel, la fel, este ilegală, neînte-
meiată şi nemotivată, deoarece nu cuprinde temeiurile 
de fapt şi de drept care au dus la admiterea apelului, 
precum şi motivele adoptării soluţiei date.

Din analiza conţinutului deciziei Curţii de Apel 
Chişinău din 16 noiembrie 2009, rezultă că, în expune-
re, nu s-a indicat în ce constă caracterul ilegal al activi-
tăţii primei instanţe de cercetare şi apreciere a probelor, 
lipseşte o cercetare judecătorească adecvată cerinţelor 
legii în cazul în care se rejudecă cauza potrivit modului 
stabilit pentru prima instanţă (nu au fost audiaţi incul-
paţii, partea vătămată şi martorii), astfel, nu a fost dată 

o apreciere obiectivă şi completă probelor prezentate 
în sprijinul învinuirii, precum şi nu a fost analizată în 
modul corespunzător material reglementării legale şi 
jurisprudenţei, în raport cu circumstanţele şi împreju-
rările cauzei.

La fel, din analiza acestei hotărâri judecătoreşti, ra-
portate la lucrările cauzei, rezultă că, prin decizia dată, 
instanţa de apel, nu s-a conformat hotărârilor instanţei 
de recurs (hotărârea Plenului CSJ din 28 mai 2007, de-
cizia Colegiului penal lărgit al CSJ din 31 martie 2009 
şi decizia Colegiului penal lărgit al CSJ din 22 aprilie 
2008), ale cărei indicaţii sunt obligatorii în măsura în 
care situaţia de fapt a rămas cea care a existat la soluţi-
onarea recursului.

Procedând în asemenea mod, prin soluţia pronun-
ţată, instanţa de apel a comis o eroare gravă de drept 
şi de fapt. 

Eroarea gravă de drept se exprimă prin atitudinea 
procesuală faţă de hotărârea instanţei de recurs, adică 
prin faptul că nu au fost îndeplinite, în modul corespun-
zător, potrivit art.436 alin.(2) CPP, indicaţiile instanţei 
de recurs.

Eroarea gravă de fapt se exprimă prin modul de 
percepţie şi analiză a materialului probator al cauzei, 
în sensul că, în motivarea deciziei, instanţa de apel a 
afirmat contrariul a ceea ce rezultă, în mod evident, din 
aprecierea fiecărei probe, din punctul de vedere al per-
tinenţei, concludenței, utilităţii şi veridicităţii ei, iar în 
ansamblu – din punctul de vedere al coroborării tuturor 
probelor prezentate de partea acuzării şi de partea apă-
rării.

Sub acest aspect, există o vădită neconcordanţă în-
tre modul cum probele prezentate în sprijinul învinui-
rii au fost cercetate şi, respectiv, apreciate, în raport cu 
procedura de rejudecare a cauzei după casarea hotărârii 
în recurs şi limitele acesteia. Se evidenţiază o discor-
danţă totală între percepţia judecătorului şi conţinutul 
real al probatoriului cauzei, prin ignorarea unor aspecte 
de fapt şi de drept evidente, inclusiv a indicaţiilor date 
de instanţa de recurs.

Starea de fapt reţinută în sarcina inculpaţilor de 
către instanţa de apel nu coroborează cu materialul 
probator al cauzei, este eronată în natura ei, prin ne-
luarea în consideraţie a hotărârilor instanţelor de re-
curs, prin stabilirea tendenţioasă a faptelor reale, prin 
aprecierea neobiectivă a probelor ce le confirmau, 
prin denaturarea conţinutului acestora, iar în conse-
cinţă, prin încadrarea juridică greşită a faptei săvâr-
şite de inculpaţi.

În acest context, este apreciată ca ilegală şi Decizia 
Colegiului penal al CSJ din 14 aprilie 2010. Decizia 
respectivă este nemotivată şi contradictorie.

Soluţia privind inadmisibilitatea recursului ordinar, 
pe motiv că nu îndeplineşte cerinţele de formă şi de 
conţinut, este contrară legii, odată ce, în conţinutul de-
ciziei instanţa s-a pronunţat asupra fondului recursului, 
concluzionând că acesta este vădit neîntemeiat.

 Indicarea în decizie că „Procurorul, în temeiul 
art.427 alin.(1) pct.6) şi 12) CPP, a contestat cu recurs 
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ordinar decizia...”, fără a argumenta concluzia, potrivit 
căreia recursul dat nu îndeplineşte cerinţele de formă 
şi de conţinut, este vădit incorectă. Totodată, indicarea 
în decizie, în mod generic, că decizia instanţei de apel 
este temeinică, fiind bazată pe o analiză corectă a stării 
de fapt şi de drept reţinute, fără judecarea recursului 
propriu-zis, la fel, este vădit incorectă.

Procedând în asemenea mod, instanţa de recurs 
ordinar, la fel ca şi instanţa de apel, nu s-a conformat 
indicaţiilor instanţei de recurs în anulare (Hotărârea 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 28 mai 2007), 
astfel n-a acordat deplină eficienţă prevederilor artico-
lelor 432 alin.(4) şi 434 CPP. 

În atare situație, greşit s-a stabilit că recursul nu în-
deplineşte cerinţele de formă şi de conţinut, iar temeiu-
rile invocate nu se încadrează în cele prescrise de lege, 
din care se întrevede încălcarea gravă a drepturilor per-
soanei şi fără a verifica legalitatea hotărârii atacate pe 
baza materialului din dosarul cauzei, nu s-a pronunţat 
asupra tuturor motivelor invocate de recurent.

În contextul soluţiei criticate, cu certitudine consta-
tăm că n-a fost evaluat lucrul judecat în cauză în ra-
port cu motivele invocate în recursul ordinar declarat 
de procuror şi, respectiv, n-a fost examinată admisibi-
litatea în principiu a recursului, în modul prevăzut de 
lege. În toate cele trei cazuri similare, care au avut loc 
anterior în cauza respectivă, instanţa de recurs ordinar, 
în temeiul art.432 alin.(4) CPP, prin încheiere, a trimis 
recursul pentru judecare Colegiului lărgit al CSJ, com-
plet de judecată competent, care s-a pronunţat în baza 
art.435 CPP. În cazul dat, la aceeaşi etapă a admisibili-
tăţii în principiu a recursului, situaţia nu s-a schimbat, 
în sensul indicaţiilor date instanţei de apel, adică deci-
zia instanţei de apel din 16 noiembrie 2009 nu este con-
formă Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 
28 mai 2007, Deciziei Colegiului penal lărgit al Curţii 
Supreme de Justiţie din 31 martie 2009 şi Deciziei Co-
legiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 22 
aprilie 2008. 

Deci, este cel puţin enigmatică şi chiar dubioasă 
soluţia statuată în decizia instanţei de recurs ordinar 
privind inadmisibilitatea recursului ordinar declarat de 
procuror împotriva deciziei instanţei de apel, în măsura 
în care situaţia de fapt şi de drept, după procedura de 
rejudecare a cauzei, după casarea hotărârii în recurs, a 
rămas neschimbată. 

Instanţa de recurs, nepronunţându-se asupra respec-
tării drepturilor şi libertăţilor părţii vătămate în proces, 
a ignorat modul desfăşurării procedurii de rejudecare 
şi limitele acesteia, în sensul neexecutării, în repeta-
te rânduri, a indicaţiilor instanţei de recurs de a audia 
victima în modul prevăzut de lege, astfel trecând sub 
tăcere cazul în care se constată, în mod evident, că se 
abordează probleme de drept de importanţă generală 
pentru jurisprudenţă.

La fel, instanţa de recurs, ţinând cont de consideren-
tele recurentului privind asigurarea drepturilor victimei 
în urma infracţiunilor săvârşite de condamnaţi şi ero-
rilor judiciare – principiu de bază al procesului penal 

statuat în art.23 CPP, urma să verifice dacă instanţa de 
apel a îndeplinit procedura de înmânare a copiei de pe 
decizie părţii vătămate, prevăzută de art.418 alin.(5) 
CPP, lucru ce nu s-a efectuat. 

Activitatea instanţei de recurs ordinar, în cazul dat, 
fiind limitată doar la constatarea inadmisibilităţii recur-
sului ordinar declarat de procuror, prin relevarea fraze-
lor generale şi dispoziţiilor legale enunţate, nu cores-
punde imperativelor unui proces echitabil şi ale unui 
recurs efectiv. 

 De vreme ce, în procedura supusă criticilor argu-
mentate, instanţa de apel a casat sentinţa atacată şi, prin 
rejudecarea cauzei, a pronunţat o nouă hotărâre, potri-
vit modului stabilit pentru prima instanţă, iar instanţa 
de recurs a decis inadmisibilitatea recursului ordinar, 
cu certitudine apreciem că, în cazul dat, părţii acuzării, 
în special, victimei i-a fost încălcat dreptul la un proces 
echitabil şi la un recurs efectiv, prevăzut şi de legislaţia 
internaţională, la care Republica Moldova este parte, şi 
de jurisprudenţa europeană, care constituie un element 
obligatoriu, la înfăptuirea justiţiei. Fiind în prezenţa 
unor evidente erori judiciare comise de instanţa de apel 
şi cea de recurs ordinar, considerăm că în procesul de 
judecată în cauza respectivă, au fost încălcate prevede-
rile art.6 şi 13 din Convenţia pentru Apărarea Drepturi-
lor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale art. 20 şi 119 
din Constituţia RM, care garantează dreptul la un pro-
ces echitabil şi, respectiv, dreptul la un recurs efectiv. 

Aşa cum rezultă din jurisprudenţa Curţii Europe-
ne a Drepturilor Omului, într-o formulare de sinteză, 
se relevă că, prin art.6 §1, combinat cu §3 din acelaşi 
articol, au fost stabilite elementele esenţiale ale unui 
proces echitabil, marcat, în special, de importanţa atri-
buită aparenţelor şi de sensibilizarea crescândă a opini-
ei publice cu privire la garanţiile unei bune justiţii (a se 
vedea: CEDO, Decizia din 30.10.1991 în cauza Rorges 
contra Belgiei, §24).

Dreptul la un proces echitabil, în lumina Conven-
ţiei, se bazează pe respectarea cu stricteţe a principi-
ilor fundamentale ale procesului judiciar: ,,egalitatea 
armelor”, ,,contradictorialitatea” (mai ales în admi-
nistrarea probelor), ,,motivarea deciziilor”, care sem-
nifică tratarea egală a părţilor pe toată durata desfăşu-
rării procedurii în faţa instanţelor de judecată, fără ca 
vreuna dintre ele să fie avantajată în raport cu cealaltă 
sau celelalte părţi în proces, aşa încât părţile litigante 
să aibă posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere 
într-o aşa manieră, încât să nu fie puse într-o situaţie 
net dezavantajată una faţă de alta (a se vedea: CEDO, 
decizia din 22.02.1996, în cauza Bulut contra Austriei, 
§47; decizia din 18.02.1997, în cauza Niderost-Huber 
contra Elveţiei, §23; decizia din 07.06.2001, în cauza 
Kress contra Franţei, §72).

În această ordine de drept, mecanismul de a contes-
ta o hotărâre judecătorească generează noi valenţe ale 
dreptului la un proces echitabil, prin realizarea dreptu-
lui la un recurs efectiv. 

Cât priveşte soluţionarea problemei interferenţei 
între dreptul la un proces echitabil garantat de art.6 al 
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Convenţiei Europene şi dreptul la un recurs efectiv pre-
văzut de art.13 al aceleiași Convenţii, considerăm că 
nu există dubii că aceste două drepturi fundamentale se 
complinesc unul pe altul, adică între ele există o corela-
ţie ce reprezintă valoarea fundamentală într-o societate 
democratică. 

În cazul dat, aplicarea art.13 din Convenţie se im-
punea în mod necondiţionat, deoarece, în speţă, în 
mod evident există câmpul de aplicare, dat fiind că, din 
conţinutul acestei norme imperative, obligatorii pentru 
instanţa de recurs, rezultă că orice persoană ale cărei 
drepturi şi libertăţi au fost încălcate are dreptul să se 
adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci 
când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţio-
nat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale, concluzionăm 
că era necesar să fie judecat recursul ordinar declarat 
de procuror, în caz contrar, după cum s-a procedat, par-
tea acuzării ilegal a fost lipsită de dreptul de a exercita 
calea ordinară unică de atac prevăzută de lege, în cazul 
în care instanţa de apel pronunţă soluţia prevăzută de 
art.415 alin.(1) pct.2) CPP.

În jurisprudenţa Curţii Europene s-a menţionat că, 
independent de riscul de eroare de apreciere, exigenţele 
art.13, ca şi cele ale oricărei alte dispoziţii din Conven-
ţie, au în vedere întotdeauna o garanţie efectivă, şi nu 
un simplu act de voinţă sau un aranjament practic. 

Curtea a evidenţiat că noţiunea de recurs efectiv 
impune un examen independent şi riguros din partea 
instanţei ierarhic superioare a oricărei cereri prin care 
sunt invocate motive serioase şi temeinice, în sensul 
existenţei riscului real de încălcare a dreptului la un 
proces echitabil de către instanţa de judecată. Acestea 
sunt raţiunile pentru care instanţa europeană a decis, 
cu valoare de principiu, că interpretarea corectă a dis-
poziţiilor art.13 din Convenţie este aceea că dispoziţi-
ile sale garantează dreptul la un recurs efectiv în faţa 
instanţelor naţionale ce permite invocarea eventua-
lei nerespectări a obligaţiei impuse de art.6 §1 de a 
soluţiona cauzele cu care sunt învestite (a se vedea: 
CEDO, Decizia din 28.07.1999 în cauza Bottazzi con-
tra Italiei, §22). 

În această ordine de idei, considerăm că sistemul 
legislativ de drept procesual penal, în situaţia similară 
celei din speţă, nu conţine reglementarea unui recurs 
efectiv în sensul art.13 din Convenţie, care să permi-
tă persoanei, ce nu este de acord cu decizia instan-
ţei de apel dată în baza art. 415 alin.(1) pct.2) CPP, 
să exercite calea ordinară de atac. Această deficienţă 
legislativă însă nu-i îngrădeşte instanţei dreptul de a 
aplica direct prevederile tratatelor internaţionale în 
domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului la care Republica Moldova este parte, deoa-
rece conform art.7 alin.(5) CPP coroborată la expli-
caţiile oferite prin pct.3 din Hotărârea Plenului CSJ 
nr.17 din 19.06.2000 „Privind aplicarea în practica ju-
diciară de către instanţele judecătoreşti a unor preve-
deri ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale”, în cazul dat, instanţa 
era obligată să aplice reglementările internaţionale 

în direct, motivând hotărârea sa şi informând despre 
aceasta autoritatea care a aplicat norma naţională, lu-
cru care nu s-a efectuat. 

Pe această linie de concluzii, menţionăm că sunt in-
tegral fondate motivele invocate în recursul în anulare, 
pe care le considerăm necesare să le reproducem:

 „Probele administrate şi cercetate în şedinţa de 
judecată atât în instanţa de fond, cât și instanţa de apel 
sunt pertinente, concludente şi utile, coroborând între 
ele, redau o consecutivitate logică şi corectă, apreciate 
corespunzător de instanţa de fond, prin urmare lipsind 
temei pentru casarea sentinţei”.

 Cu referire la reîncadrarea faptei condamnaţilor P.K., 
C.M. şi D.I. din prevederile art.195 alin.(2) CP (potrivit 
actului incriminator – dobândirea prin şantaj de la cet. 
A.D. a banilor în sumă de 200.000 dolari SUA) în cele 
ale art.352 alin.(2), art.164 alin.(2) lit. e) CP, concluzia 
instanţei de apel este pripită, neîntemeiată, nu are nici un 
suport probatoriu şi contravine circumstanţelor stabilite 
în cauză, fapt remarcat de fiecare dată în deciziile Curţii 
Supreme de Justiţie prin care s-a dispus rejudecarea 
cauzei în ordine de apel.

Astfel, samavolnicia presupune exercitarea unui 
drept legitim sau presupus, în mod arbitrar, şi se reali-
zează prin săvârşirea unor acţiuni samavolnice, contrare 
ordinii legal stabilite, de exercitare a unui drept legitim 
sau presupus, legalitatea căruia este contestată de victimă 
sau alte persoane. Instanţa de apel a acceptat versiunea 
inculpaţilor, precum că ei, în mod samavolnic, exercitau 
dreptul lui P.K. de a recupera suma de 200.000 dolari 
SUA, pe care A.D. îi datora lui pentru neachitarea sala-
riului pentru lucrul efectuat timp îndelungat în calitate 
de manager la clubul lui A.D., şi însuşirii sumei de bani 
pe care K.P. i-ar fi transmis acestuia pentru transfer în 
India.

Această versiune urma să fie probată, iar în calitate 
de probă urmau a fi acceptate declaraţiile lui P.K. date în 
şedinţa de judecată considerate veridice, coroborând cu 
declaraţiile părţii vătămate A.D. şi circumstanţele cauzei. 
Însă, conform procesului-verbal de interogare a lui P.K. 
în şedinţa de judecată, acesta susţine că a lucrat în anul 
2004 într-un club, care aparţinea la două persoane şi, 
pe care A.D. 1-a răscumpărat în decembrie 2004, între 
ei existau relaţii bune, el avea cota sa în club şi lucra la 
fabrică, iar A.D. nu-i era dator lui cu bani la salariu sau 
că i-ar fi dat niște bani pentru a-i expedia în India. Din 
declaraţiile părţii vătămate A.D. (vol. l, f.d.24), rezultă 
că acesta a procurat clubul în luna decembrie 2004 şi nu 
avea anumite datorii faţă de P.K.

Luând în consideraţie faptul că infracţiunea a fost 
comisă la începutul lunii martie 2005, este suspicioasă 
şi puţin credibilă versiunea inculpatului P.K., precum 
şi constatarea instanţei că într-o perioadă de două luni 
...A.D. nu i-a achitat salariul în sumă de 200.000 dolari 
SUA pentru lucrul pe care P.K. 1-a exercitat timp înde-
lungat în calitate de manager la clubul acestuia.

Astfel, din probatoriul cauzei penale rezultă că n-a 
existat şi nici nu era posibil să existe la cei trei condam-
naţi un drept legitim sau presupus asupra bunurilor părţii 
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vătămate A.D., or, P.K. nici n-a datorat anumite sume de 
bani de la primul şi, astfel, pretenţii materiale unul faţă 
de altul nu au existat.

Instanţa de apel, încadrând acţiunile inculpaţilor 
în baza art.164 alin.(2) lit. e) şi art.352 alin.(2) lit. b), 
d) Cod penal, eronat a apreciat declaraţiile inculpa-
ţilor, care nu se coroborează între ele, indiferent de 
etapa procesului penal în care au fost depuse. Analiza 
acestor declaraţii denotă nesinceritatea declaraţiilor 
inculpatului P.K., care a declarat că nu a cunoscut 
despre intenţiile criminale ale inculpaţilor M.C. şi I.D., 
venind în Republica Moldova, deoarece nu a putut găsi 
la telefon partea vătămată.

Caracterul organizat, planificat şi premeditat al acţi-
unilor inculpaţilor confirmă intenţiile reale ale lor de a 
comite însuşirea avutului altei persoane prin şantaj, iar 
versiunea inculpatului K.P. despre o datorie presupusă 
a părţii vătămate faţă de el este alogică, are o evidentă 
tentă de apărare şi se combate integral prin declaraţiile 
părţii vătămate.

În cadrul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti 
s-a constatat cu certitudine că anume P.K. l-a instigat pe 
M.C. la comiterea acestei infracţiuni, care la rândul său 
l-a implicat şi pe I.D., având scopul dobândirii ilicite a 
bunurilor altei persoane, prin şantaj l-au ameninţat pe 
A.D. solicitând transmiterea sumei de bani sus-menţi-
onate.

Partea vătămată a confirmat faptul că P.K. a sosit în 
Republica Moldova şi a venit în or. Râbniţa în scopul 
de a cere de la el banii, iar din conţinutul discuţiei dintre 
ei a înţeles că anume P.K. a fost cel care a organizat şi 
planificat comiterea infracţiunii.

 Instanţa de apel nu a apreciat probele obiective ad-
ministrate în faza urmăririi penale, probe care nu pot fi 
interpretate într-un mod sau altul, cum ar fi: descifrările 
convorbirilor telefonice, care demonstrează că începând 
cu 15.03.05 s-au intensificat discuţiile între membrii 
grupului criminal în cauză; procesul-verbal de examinare 
a automobilului „Nissan Primera” n/î CFK 688, care îi 
aparţinea lui Iu.D., în care au fost depistate rechizitele 
bancare şi alte documente care confirmau faptul deschi-
derii contului bancar pentru transferarea banilor.

Instanţa de apel nu s-a pronunţat argumentat în pri-
vinţa probelor acuzării, unele probe, în genere, au fost 
lăsate fără atenţie, în pofida faptului că aceste probe 
nu au fost declarate inadmisibile în sensul art.94-95 
CPP. Potrivit declaraţiilor părţii vătămate A.D., decla-
raţiilor condamnaţilor date în faza urmăririi penale, 
conform raportului de examinare medico-legală a lui 
A.D. din 26.03.2005 (f.d.32, vol.l), procesul-verbal din 
25.03.2005 de reţinere a automobilului „Ford Mondeo” 
cu n/î OR AS 777 (f.d.12, vol. l), procesul-verbal de 
examinare a automobilului „Nissan Primera” cu n/î 
CFK 688 (f.d.38, vol. l), descifrarea convorbirilor 
telefonice şi procesul-verbal de examinare a lor (f.d.68-
102, 103, vol.l), lista apelurilor telefonice (f.d.193-195, 
196, 228-234, 235, vol. l), – rezultă că P.K., C.M. şi 
D.I. au cerut de la A.D. să li se transmită bunurile 
proprietarului în sumă de 200.000 dolari SUA, care la 

momentul infracţiunii constituiau proporţii deosebit 
de mari (2.518.000 lei), prin ameninţare cu moartea, 
cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă şi 
sănătate, însoţite de răpirea proprietarului.

 Instanţa de fond a analizat şi a apreciat corect depo-
ziţiile inculpaţilor depuse la diferite etape ale procesului 
penal şi a ajuns la concluzia că acestea sunt contradictorii, 
nu coroborează între ele şi demonstrează faptul că în aşa 
mod ultimii încearcă să se eschiveze de la răspunderea 
penală pentru comiterea infracţiunii comise şi imputate 
lor de către organul de urmărire penală.

Instanţa de apel a constatat caracterul eronat al 
concluziei instanţei de fond, precum că inculpaţii K.P., 
M.C. şi I.D. au săvârşit în privinţa lui A.D. sustragerea 
averii proprietarului, în proporţii deosebit de mari, prin 
şantaj, deoarece această concluzie este bazată doar pe 
depoziţiile „controversate” ale părţii vătămate A.D., din 
faza urmăririi penale, care au fost citite, în lipsa lui în 
şedinţă, şi nu au fost confirmate prin nimic în şedinţa 
instanţei de fond şi a celei de apel. Constatarea instanţei 
de apel se bazează pe presupuneri, prin ce s-a încălcat 
grav prevederile art.389 CPP.

Partea vătămată A.D., fiind audiată în mod repetat 
în cadrul executării cererii de comisie rogatorie de către 
autorităţile competente ale Marii Britanii a reconfirmat 
depoziţiile sale date autorităţilor moldovene pe marginea 
acestui caz. Mai mult decât atât, nu a fost apreciată în 
mod corespunzător scrisoarea inculpatului P.K. adresată 
părţii vătămate, parvenită împreună cu alte materiale din 
Marea Britanie, urmare a executării cererii de asistenţă 
juridică internaţională în materie penală. În conţinutul 
acestei scrisori, P.K. cere iertare pentru faptele sale, 
descrie motivele şi modul în care a comis această infrac-
ţiune, nu menţionează despre nici o datorie a ultimului 
faţă de el.

 Nu constituie temei pentru aprecierea critică, respin-
gerea declaraţiilor părţii vătămate, pe motiv că acesta nu 
s-a prezentat în faţa autorităţilor judecătoreşti, declara-
ţiile fiind ulterior confirmate în modul prevăzut de lege 
(prin executarea cererii de comisie rogatorie).

 Respingerea probelor părţii acuzării în susţinerea 
învinuirii incriminate inculpaţilor, aprecierea eronată 
şi unilaterală a acestora, a adus la aceea că în privinţa 
inculpaţilor a fost pronunţată o hotărâre ilegală şi nemo-
tivată, aceştia din urmă eschivându-se de la răspunderea 
penală potrivit faptei comise. Prin urmare, instanţa de 
apel nu a dat aprecierea corectă a totalităţii probelor, 
motiv pentru care se impune casarea deciziei pronunţate 
de către instanţa de apel la 16 noiembrie 2009, precum şi 
a Deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 14 aprilie 2010 
cu dispunerea rejudecării cauzei penale în instanţa de 
apel luând în consideraţie modificările Codului penal în 
vigoare din 24.05.2009 şi faptul că instanţa de recurs nu 
poate agrava situaţia inculpatului în propriul apel.

Instanţa de apel, contrar prevederilor legale, nu a 
respectat indicaţiile instanţei ierarhic superioare, care le 
conţin practic toate deciziile Curţii Supreme de Justiţie 
prin care s-a dispus rejudecarea cauzei în ordine de 
apel, iar Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie 
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nu a reacţionat în nici un mod la aceste erori, tolerând 
pronunţarea de către instanţa ierarhic inferioară a unei 
decizii ilegale şi neîntemeiate, fapt care poate aduce 
serioase atingeri ordinii de drept, practicii judiciare 
existente.

Instanţele judecătoreşti nu s-au expus asupra tuturor 
motivelor invocate în apel şi recursul ordinar declarat 
de procuror, astfel motivaţia existentă este superficială 
şi confirmă circumstanţe nejustificate, pe când probele 
administrate şi cercetate în şedinţele de judecată, men-
ţionate supra, dovedesc contrariul, şi anume, dovedesc 
totalmente vinovăţia lui P.K., C. M., D.I. în comiterea 
infracţiunii de şantaj, adică cererea de a transmite bu-
nurile proprietarului, ameninţând cu violenţa persoana, 
însoţite de răpirea proprietarului, comisă de două sau 
mai multe persoane, cu aplicarea violenţei nepericuloase 
pentru viaţă şi sănătate, săvârşite în proporţii deosebit 
de mari.

Condamnarea inculpaţilor P.K., C.M., D.I. în modul 
în care s-a făcut, creează o imagine de nesiguranţă în 
societate, ştirbeşte din imaginea justiţiei şi nu asigură 
prevenţia, mai mult decât atât, prejudiciază grav dreptu-
rile părţii vătămate A.D., permite revictimizarea acesteia, 
fapt care contravine art.6 din Convenţia pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, 
conform căruia instanţa de recurs urmează să asigure 
dreptul la un proces echitabil.

Prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr.55 din 
14.10.1999 privind interpretarea unor prevederi ale 
art.4 din Constituţia Republicii Moldova, s-a statuat că 
principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului 
internaţional, tratatele internaţionale ratificate şi cele la 
care Republica Moldova a aderat, sunt parte componentă 
a cadrului legal al Republicii Moldova şi devin norme 
ale dreptului ei intern, iar dacă există neconcordanţe 
între pactele şi tratatele internaţionale privind drepturile 
fundamentale ale omului şi legile interne ale Republi-
cii Moldova, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din 
Constituţie, organele de drept sunt obligate să aplice 
reglementările internaţionale.

Potrivit art.7 al CPP procesul penal se desfăşoară în 
strictă conformitate cu principiile şi normele unanim 
recunoscute ale dreptului internaţional, cu tratatele in-
ternaţionale la care R.Moldova este parte, cu prevederile 
Constituţiei R.Moldova şi ale CPP.

Pct. 4 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
a Republicii Moldova nr.17 din 19.06.2000 ,,Privind 
aplicarea în practica judiciară de către instanţele judecă-
toreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale” 
stipulează că art. 4 din Protocolul nr.7 al Convenţiei 
date garantează persoanei dreptul de a nu fi judecată sau 
pedepsită de 2 ori pentru săvârşirea unei infracţiuni, pen-
tru care ea a fost deja achitată sau condamnată printr-o 
hotărâre definitivă. De la această regulă generală, alin.
(2) al art.4 din Protocolul nr.7, care necondiţionat are 
primat asupra legislaţiei naţionale, prevede excepţii în 
trei cazuri de redeschidere a procesului în cazul în care a 
fost adoptată o hotărâre definitivă. Astfel, redeschiderea 

procesului poate avea loc, dacă fapte noi ori recent des-
coperite sau un viciu fundamental au afectat hotărârea 
pronunţată îi cadrul procedurii precedente. Prevederile 
internaţionale în cauză se regăsesc şi în conţinutul art. 
22 CPP.

Conform art. 6 pct. 44) CPP prin ,,viciu fundamen-
tal în cadrul procedurii precedente, care a afectat ho-
tărârea pronunţată” se înţelege încălcarea esenţială a 
drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţia pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Funda-
mentale, de alte tratate internaţionale, de Constituţia 
Republicii Moldova şi de alte legi naţionale.

Jurisprudenţa CEDO (Nichitin versus Rusia – Ho-
tărârea din 20.07.2004) a constatat că atunci când sunt 
depistate încălcări de procedură în procesele anterioare, 
care au dus la adoptarea unei hotărâri neîntemeiate, nu 
este încălcat art.4 §2, Protocolul 7 al Convenţiei.

Pornind de la cele expuse, decizia instanţei de recurs 
ordinar, precum şi decizia Curţii de Apel Chişinău din 
16.11.2009 urmează a fi casată, deoarece hotărârile 
menţionate conţin grave erori de drept, fiind afectate 
de un viciu fundamental, nu cuprind motive pe care se 
întemeiază soluţiile pronunţate, încalcă prevederile art.2 
şi 6 ale Convenţiei vizate, afectează drepturile părţii 
vătămate, fapt care impune redeschiderea procesului 
penal în cauză.

În atare situaţie, suntem în imposibilitate de a îm-
părtăşi concluzia majorităţii completului de judecată 
potrivit căreia recursul în anulare, declarat de Procu-
rorul General urmează a fi respins, ca inadmisibil, cu 
menţinerea hotărârilor atacate.

Potrivit art.1 alin.(3) din Constituţie, Republica 
Moldova este un stat de drept, democratic, în care dem-
nitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dez-
voltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul 
politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate.

În această ordine de idei, art.1 alin.(2) CPP stipulea-
ză că procesul penal are ca scop protejarea persoanei, 
societăţii şi statului de infracţiuni, precum şi protejarea 
persoanei şi societăţii de faptele ilegale ale persoane-
lor 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 con-
damnată. 

Călăuzindu-ne de principiile fundamentale ale 
procesului penal, manifestând respect faţă de dreptul 
suveran privind luarea hotărârii la judecarea cauzei, 
din considerentele şi motivele expuse, potrivit art. 340 
CPP, expunem opinia separată în cauza penală pri-
vindu-i pe P.K., C.M. şi D.I. (Cauza penală nr. 4-1re-
137/11).

2. Prin sentinţa Judecătoriei Anenii Noi din 17 sep-
tembrie 2007: 

– a fost încetat procesul penal în privinţa lui B.L. de 
învinuire în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.327 
alin.(2) lit.c) CP, din motiv că fapta nu întruneşte ele-
mentele infracţiunii; 
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– a fost recunoscut vinovat B.L. de săvârşirea in-
fracţiunii prevăzute de art.352 alin.(1) CP. În baza 
art.55 CP, B.L. a fost liberat de răspundere penală şi 
a fost încetat procesul penal, cu tragerea la răspundere 
administrativă, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 
50 unităţi convenţionale, ceea ce constituie 1.000 lei; 

– a fost obligat B.L. să-i restituie ÎS „Anina” telefo-
nul mobil „Motorola T-720” şi computerul „Toshiba” 
satelit A 40 S 240; 

– acţiunea civilă a fost lăsată fără examinare, ex-
plicându-i-se părţii vătămate – Ministerul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare, că este în drept să înainteze o 
acţiune civilă în instanţa de judecată.

Prin decizia Curţii de Apel Bender din 06 noiem-
brie 2007, a fost respins apelul avocatului U.Gh. în 
interesele lui B.L. ca fiind nefondat şi admis apelul 
procurorului, cu casarea sentinţei, rejudecarea cauzei 
şi pronunţarea unei noi hotărâri, prin care: 

– B.L. a fost condamnat în baza art. 327 alin.(2) lit. 
c) CP la amendă în mărime de 1.000 unităţi convenţio-
nale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de con-
ducere pe un termen de 3 ani; în baza art. 352 alin.(1) 
CP la amendă în mărime de 400 unităţi convenţionale. 
În baza art. 84 alin.(1) CP, pentru concurs de infracţi-
uni, definitiv lui B.L. i s-a stabilit pedeapsa sub formă 
de amendă în mărime de 1.200 unităţi convenţionale, 
cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de conducere 
pe un termen de 3 ani; 

– acţiunea civilă a fost admisă în principiu, urmând 
ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să ho-
tărască instanţa civilă.

Prin Decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supre-
me de Justiţie din 01 aprilie 2008, a fost admis recur-
sul avocatului U.Gh. în interesele condamnatului B.L., 
casate hotărârile judecătoreşti de fond, cu rejudecarea 
cauzei şi pronunţarea unei noi hotărâri, prin care: 

– B.L. a fost achitat de învinuirea de comitere a 
infracţiunilor prevăzute de art.352 alin.(1) şi 327 alin.
(2) lit.c) CP, din lipsa elementelor constitutive ale in-
fracţiunii.

Prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie, 
s-a hotărât respingerea recursului în anulare declarat 
de Procurorul General adjunct, I.S., împotriva decizi-
ei Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie 
din 01 aprilie 2008 în cauza penală privindu-l pe B.L. 
ca inadmisibil, cu menţinerea hotărârii atacate.

Vizavi de soluţia adoptată, exprimăm dezacordul 
cu majoritatea completului de judecată, deoarece op-
tăm pentru admiterea recursului în anulare, casarea 
hotărârii atacate şi dispunerea rejudecării de către in-
stanţa de recurs ordinar.

Concluzia instanţei de recurs în anulare este moti-
vată prin argumentele că procurorul, criticând decizia 
instanţei de recurs ordinar, n-a invocat temeiul pentru 
recurs în anulare prin prisma cerinţelor şi exigenţelor 
legii, astfel, neacordând deplină eficienţă prevederilor 
din art.453 CPP.

Considerăm că în urma judecării recursului în anu-
lare, prin prisma art.6 pct.44), s-a constatat un viciu 

fundamental în procedura precedentă, ce a afectat ho-
tărârea atacată, ceea ce constituie temei pentru admite-
rea recursului în anulare în sensul declarat.

Acest temei se regăseşte în conţinutul recursului în 
anulare, care este invocat şi dezvoltat în sprijinul so-
luţiei solicitate cu privire la casarea deciziei instanţei 
de recurs ordinar, cu dispunerea rejudecării în aceeaşi 
instanţă.

Viciul fundamental în procedura instanţei de recurs 
ordinar se exprimă prin încălcarea esenţială a drepturi-
lor şi libertăţilor persoanei juridice şi, respectiv, mem-
brilor ei, garantate de legislaţia în vigoare cu privire la 
proprietate.

Judecând recursul ordinar declarat de avocatul 
U.Gh. în interesele condamnatului B.L., instanţa n-a 
acordat deplină eficienţă prevederilor art.434 alin.(1) 
CPP şi, ca rezultat, a comis o eroare de drept, soldată 
cu achitarea greşită a condamnatului B.L.

Fără a se pronunţa asupra tuturor motivelor invo-
cate în recurs de avocat şi fără a respecta principiile şi 
regulile rejudecării cauzei, efectuând o apreciere in-
completă şi neobiectivă a probelor prezentate în spriji-
nul învinuirii, fără a le cerceta în modul stabilit de lege 
şi, respectiv, stabilind în mod eronat circumstanţele 
cauzei, instanţa de recurs ordinar a pronunţat o hotă-
râre, ce pune, în mod evident, la îndoială legalitatea şi 
temeinicia ei.

Procedându-se în asemenea mod, s-au încălcat grav 
principiile legalităţii şi contradictorialităţii în procesul 
penal prevăzute de art. 7 şi 24 CPP, evidenţiindu-se 
predispunerea instanţei de recurs să accepte concluzii-
le părţii apărării, fără a-şi forma propria convingere pe 
baza probelor cercetate în ordinea prevăzută de lege.

În contextul dat, considerăm că condamnatul B.L. 
greşit a fost achitat pe învinuirea de săvârşire a infrac-
ţiunilor prevăzute de art.352 alin.(1) şi 327 alin.(2) lit. 
c) CP şi, în această ordine de idei, raportat la cazul în 
speţă, părţii vătămate ÎS „Anina” i-au fost cauzate da-
une materiale, soldate cu urmări grave. 

Astfel, părţii vătămate ÎS ,,Anina” i-a fost lezat 
dreptul la proprietate şi protecţia acesteia – art.46 din 
Constituţie, şi, nu în ultimul rând, dreptul la satisfacţie 
efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente 
împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi 
interesele sale legitime – accesul liber la justiţie – art.20 
alin.(1) din Constituţie. Aceste garanţii constituţionale 
se regăsesc şi în Convenţia pentru Apărarea Drepturilor 
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale – art.16 al Con-
venţiei şi art.1 din Protocolul adiţional nr.1.

În atare situaţie, se impune soluţia prevăzută de 
art.456 alin.(2) CPP: admiterea recursului în anulare 
declarat de Procurorul General adjunct, I.S. împotriva 
deciziei Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de 
Justiţie din 01 aprilie 2008 în cauza penală privindu-l 
pe B.L., casarea integrală a deciziei atacate, cu dispu-
nerea rejudecării de către aceeaşi instanţă de recurs, 
motiv pentru care, în baza temeiurilor şi consideren-
telor relevate, potrivit art.340 alin.(3) CPP, expunem 
opinia separată (Cauza penală nr. 4 1re-145/09).
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SUMMArY
Non-performance is failure by a party to perform any of its obligations under the contract, including 

defective performance or late performance.  
The aggrieved party is entitled to full compensation for harm sustained as a result of the non-perfor-

mance. Such harm includes both any loss which it suffered and any gain of which it was deprived, taking 
into account any gain to the aggrieved party resulting from its avoidance of cost or harm. Such harm may 
be non-pecuniary and includes, for instance, physical suffering or emotional distress. 

Damages are to be paid in a lump sum. However, they may be payable in instalments where the nature 
of the harm makes this appropriate. Damages to be paid in instalments may be indexed. 

Damages are to be assessed either in the currency in which the monetary obligation was expressed or 
in the currency in which the harm was suffered, whichever is more appropriate.

If a party does not pay a sum of money when it falls due the aggrieved party is entitled to interest 
upon that sum from the time when payment is due to the time of payment whether or not the non-payment 
is excused. 

posibilă nici pe cale de executare voluntară, nici pe 
cale de executare silită, creditorul are dreptul la exe-
cutarea obligaţiei prin echivalent, devenind aplicabile 
regulile răspunderii contractuale.

Executarea indirectă a obligaţiei înseamnă1 drep-
tul creditorului de a pretinde şi a obţine de la debitor 
echivalentul prejudiciului pe care l-a suportat, ca ur-
mare a neexecutării, executării cu întârziere sau neco-
respunzătoare a obligaţiei.

Potrivit Principiilor UNIDROIT2 aplicabile con-
tractelor comerciale internaţionale, ediţia a treia – 
2010 (în continuare – Principiile UNIDROIT), prin 
neexecutare se înţelege3 orice încălcare de către una 
dintre părţi a oricăreia dintre obligaţiile sale contrac-
tuale, inclusiv executarea defectuoasă sau executarea 
cu întârziere. Şi Codul civil al Republicii Moldova4, 
ca şi Principiile UNIDROIT, reglementează lato sen-
su neexecutarea obligaţiilor, stipulând5 că neexecuta-
rea include orice încălcare a obligaţiilor, inclusiv exe-
cutarea necorespunzătoare sau tardivă. 

În cazul neexecutării obligaţiilor ce rezultă din 
contractele comerciale internaţionale, devin aplicabi-
le, ca şi în dreptul comun, regulile răspunderii con-
tractuale. Pentru intervenţia răspunderii contractuale 
în raporturile de comerţ internaţional, sunt necesare 
cele patru condiţii de fond ale răspunderii contractu-
ale, şi anume: existenţa faptei ilicite, prejudiciul su-
portat de creditor, raportul de cauzalitate dintre fapta 
ilicită şi prejudiciu şi culpa debitorului. 

DAUNELE-INTERESE  îN  COMERŢUL  INTERNAŢIONAL
Lilia GrIBInCEA,

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM) 

Dacă sunt întrunite condiţiile răspunderii contrac-
tuale, creditorul poate pretinde debitorului plata dau-
nelor-interese6. Daunele-interese constituie despăgu-
birile băneşti, pe care debitorul trebuie să le plătească 
creditorului pentru prejudiciul suportat de acesta din 
urmă, datorită neexecutării, executării cu întârziere 
ori necorespunzătoare a obligaţiilor de către debitor. 

Spre deosebire de dreptul comun, unde debitorul 
trebuie pus în întârziere printr-o notificare sau alt act 
echivalent, în dreptul comerţului internaţional debito-
rul este pus în întârziere prin ajungerea obligaţiei la 
scadenţă. În acest sens, Convenţia de la Viena asupra 
contractelor de vânzare internaţională de mărfuri din 
11 aprilie 19807 (în continuare – Convenţia de la Vie-
na) prevede că8 cumpărătorul trebuie să plătească pre-
ţul la data stabilită prin contract sau care rezultă din 
contract şi din prezenta convenţie, fără a fi necesară o 
cerere sau altă formalitate din partea vânzătorului.

O altă regulă care se aplică obligaţiilor comerci-
ale internaţionale constă în interdicţia acordării de 
către arbitru sau judecător a unui termen de graţie. 
Această regulă este prevăzută expres şi de Convenţia 
de la Viena, conform căreia nici un termen de graţie 
nu poate fi acordat vânzătorului de către judecător 
sau arbitru când cumpărătorul se prevalează de unul 
din mijloacele de care dispune în caz de contravenţie 
la contract9. Cumpărătorul poate acorda vânzătorului 
un termen suplimentar, de o durată rezonabilă, pen-
tru executarea obligaţiilor sale. Exceptând cazul în 
care a primit de la vânzător o notificare prin care-l 
informează că nu-şi va executa obligaţiile în terme-

acă executarea în natură a obligaţiei, care rezultă 
dintr-un contract comercial internaţional, nu este 
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nul astfel acordat, cumpărătorul nu poate, înainte de 
expirarea acestui termen, să se prevaleze de vreunul 
din mijloacele de care dispune în caz de contravenţie 
la contract. Totuşi, prin acest fapt, cumpărătorul nu 
pierde dreptul de a cere daune-interese pentru întâr-
ziere în executare10.

Convenţia de la Viena prevede că nici un termen de 
graţie nu poate fi acordat cumpărătorului de către ju-
decător sau arbitru, când vânzătorul se prevalează de 
unul din mijloacele de care el dispune în caz de con-
travenţie la contract11. Potrivit Convenţiei, vânzătorul 
poate acorda cumpărătorului un termen suplimentar, 
de durată rezonabilă, pentru executarea obligaţiilor 
sale. În afară de cazul în care a primit de la cumpă-
rător o notificare prin care îl informează că nu-şi va 
executa obligaţia în termenul astfel acordat, vânzăto-
rul nu poate, înainte de expirarea acestui termen, să se 
prevaleze de niciunul din mijloacele de care dispune 
în caz de contravenţie la contract. Totuşi, vânzătorul 
nu pierde, prin acest fapt, dreptul de a cere daune-in-
terese pentru întârzierea în executare12. 

În acelaşi spirit, Principiile UNIDROIT prevăd13 
că, în caz de neexecutare, creditorul poate notifica 
debitorul, că îi acordă un termen suplimentar pen-
tru executarea obligaţiilor sale. Înainte de expirarea 
termenului acordat, creditorul poate suspenda exe-
cutarea propriilor obligaţii corelative şi poate cere 
daune-interese, dar nu se poate prevala de niciun alt 
mijloc legal de sancţionare a neexecutării. Creditorul 
poate totuşi să invoce orice alt mijloc legal prevăzut 
de Principiile UNIDROIT pentru cazul neexecutării 
obligaţiilor, dacă debitorul îi transmite o notificare 
prin care îl informează că nu îşi va executa obligaţiile 
în termenul suplimentar acordat sau dacă, pe durata 
termenului suplimentar, nu s-a făcut o executare vala-
bilă. Creditorul care, prin notificare a acordat un ter-
men suplimentar rezonabil, poate, dacă executarea cu 
întârziere nu constituie o neexecutare fundamentală, 
să declare contractul rezolvit la expirarea termenului 
suplimentar. Un termen suplimentar nerezonabil poate 
fi prelungit cu o durată rezonabilă. Creditorul poate să 
prevadă în notificarea sa că neexecutarea obligaţiilor 
în termenul acordat va duce la încetarea contractului 
de plin drept. Cu toate acestea, creditorul nu poate să 
declare contractul rezolvit la expirarea termenului su-
plimentar, dacă neexecutarea este de o importanţă mi-
nimă în raport cu totalitatea obligaţiilor debitorului.

O altă regulă aplicabilă contractelor comerciale in-
ternaţionale este că în obligaţiile comerciale codebito-
rii sunt ţinuţi solidar, cu excepţia cazului când există o 
stipulaţie contrară, prezumţia extinzându-se şi asupra 
fidejusorului, care garantează obligaţia comercială a 
debitorului.

Codul civil al Republicii Moldova instituie în sar-

cina debitorului obligaţia14 de a-l despăgubi pe credi-
tor pentru prejudiciul cauzat din motivul neexecutării 
obligaţiei, dacă nu dovedeşte că neexecutarea acestei 
obligaţii nu-i este imputabilă. 

Există următoarele categorii de daune-interese:
Daune-interese compensatorii•	 , care reprezintă 

despăgubirile acordate pentru neexecutarea totală sau 
parţială ori necorespunzătoare a obligaţiei contractu-
ale a debitorului. Daunele-interese compensatorii tre-
buie să reprezinte echivalentul bănesc al prejudiciului 
cauzat creditorului, asigurând repunerea acestuia în 
situaţia patrimonială în care s-ar fi aflat, dacă debito-
rul şi-ar fi executat întocmai obligaţia. 

Aceste daune-interese au două elemente15: pierde-
rea efectiv suportată şi câştigul nerealizat şi reprezin-
tă repararea prin compensaţie a prejudiciului cauzat 
creditorului. Daunele-interese compensatorii includ 
numai daunele directe, previzibile şi inevitabile, cre-
ditorul fiind ţinut de o obligaţie legală de prevenire şi 
limitare a prejudiciului şi neputând pretinde repararea 
daunelor pe care era în măsură să le evite. În acest 
sens, Convenţia de la Viena prevede16 că partea care 
invocă contravenţia la contract trebuie să ia măsurile 
rezonabile, ţinând seama de împrejurări, pentru a li-
mita pierderea, inclusiv câştigul nerealizat, rezultat al 
contravenţiei. Dacă ea neglijează să o facă, partea în 
culpă poate cere o reducere a daunelor-interese ega-
lă cu mărimea pierderii care ar fi trebuit evitată. S-a 
menţionat17 că testul de previzibilitate al prejudiciului 
este obiectiv, bazat pe faptul că debitorul a avut un 
motiv ca să-l prevadă, fie că încălcarea va apărea în 
decursul ordinar al evenimentelor, fie va fi un rezultat 
al unor circumstanţe speciale, dincolo de cursul ordi-
nar al evenimentelor, dar pe care debitorul avea moti-
ve să-l cunoască.

Daunele-interese compensatorii înlocuiesc execu-
tarea în natură18, fiind modalitatea de executare prin 
echivalent bănesc şi, de aceea, nu pot fi cumulate cu 
acestea. Ele se referă doar la obligaţiile în natură, de-
oarece numai acestea sunt susceptibile de o executa-
re prin echivalent bănesc şi nu se referă la obligaţiile 
pecuniare, care trebuie executate ca atare. Daunele-
interese compensatorii pot fi convenite de părţi prin 
clauza penală.

Daune-interese moratorii•	 , care reprezintă des-
păgubirile în bani pe care debitorul aflat în întârziere 
(mora debitoris) trebuie să le plătească creditorului 
pentru întârzierea în executarea obligaţiei. 

Pentru a putea fi acordate daunele-interese mo-
ratorii, se impun două condiţii19: creditorul să facă 
dovada prejudiciului suferit prin întârziere; debitorul 
să fie pus în întârziere, deoarece astfel se prezumă că 
a consimţit tacit la amânarea executării obligaţiei, în 
afară de cazurile în care debitorul este considerat a fi 
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de drept în întârziere. Daunele-interese moratorii nu 
înlocuiesc executarea în natură a obligaţiei şi pot fi 
cumulate cu aceasta şi cu daunele-interese compen-
satorii. 

O altă categorie de daune o constituie daunele co-
minatorii, care sunt o creaţie a practicii judiciare, fiind 
concepute pentru a constrânge pe debitor în executa-
rea obligaţiilor sale de a face sau a nu face. Se observă 
că20, pe când daunele cominatorii sunt un mijloc de 
constrângere cu rolul de a-l determina pe debitor să 
execute în natură obligaţia, daunele-interese, morato-
rii sau compensatorii au funcţie reparatorie, reprezen-
tând un mijloc de reparare a prejudiciului suferit de 
creditor. 

Totuşi, daunele-interese cominatorii, în principiu, 
nu sunt admise atât în sistemele de drept continen-
tal, cât şi în common law şi aceasta ca o consecinţă 
a neadmiterii îmbogăţirii creditorului. Există regula, 
conform căreia răspunderea debitorului nu trebuie să 
constituie o sursă de îmbogăţire pentru creditor. 

S-a remarcat21 că părţile unui contract de comerţ in-
ternaţional, în virtutea principiului autonomiei voinţei 
– lex voluntatis –, pot stipula în contractul lor aseme-
nea daune-interese cominatorii. În practică inserarea 
clauzelor de acest gen în contracte suscită probleme 
legate de recunoaşterea şi punerea lor în aplicare de 
către instanţe în cadrul soluţionării litigiilor. 

În cazul contractelor comerciale internaţionale, 
dacă judecătorul refuză executarea hotărârilor judecă-
toreşti străine, comportând daune-interese cominato-
rii pe motivul că aceasta ar contraveni ordinii publi-
ce a forului, situaţia poate fi alta atunci când se cere 
exequaturul unei sentinţe arbitrale străine. Soluţia se 
bazează pe faptul că, atât arbitrajul în general, cât şi 
supunerea acordării daunelor-interese cominatorii 
unui arbitraj, se bazează pe acordul de voinţă al păr-
ţilor, astfel încât o convenţie explicită a părţilor, în 
acest sens, ar putea anihila reticenţa judecătorilor în 
ce priveşte recunoaşterea legitimităţii unor asemenea 
daune-interese. 

În cazul sentinţelor arbitrale privind acordarea da-
unelor-interese cominatorii, arbitrul va trebui să ur-
mărească ca sentinţa pronunţată să nu fie invalidată 
şi respinsă de autorităţile statale abilitate cu contro-
lul acestor sentinţe, în special pe motivul că o ase-
menea sentinţă contravine ordinii publice din statul 
respectiv. Pentru a asigura executarea sentinţei, este 
important ca scopul urmărit de sancţiune, indiferent 
de legea materială aplicabilă, să apară legitim în statul 
în care se cere executarea sentinţei. Pentru a atinge 
acest obiectiv, arbitrul trebuie să aprecieze legiti-
mitatea sancţiunii în lumina valorilor fundamentale 
exprimate în principiile transnaţionale reprezentând 
„trunchiul comun” al majorităţii sistemelor juridice, 

consacrat în comerţul internaţional sub noţiunea de 
lex mercatoria22. 

În dependenţă de interesul protejat al părţii lezate, 
sunt distinse: interesul pozitiv (expectation interest), 
interesul negativ (reliance interest) şi interesul de re-
stituire (restitution interest). 

Interesul pozitiv este interesul părţii lezate în ob-
ţinerea unui beneficiu din afacerea sa, prin punerea 
într-o poziţie pe care el ar fi ocupat-o, dacă ar fi fost 
executat contractul23. Interesul pozitiv este interesul 
creditorului faţă de executarea obligaţiei de către de-
bitor în conformitate cu prevederile contractuale. 

Interesul negativ este interesul părţii lezate în 
rambursarea pierderilor suportate, ca o consecinţă a 
faptului că a avut încredere în contract, prin punerea 
sa într-o poziţie pe care ar fi avut-o, dacă nu s-ar fi 
încheiat contractul24. Într-o altă opinie, interesul ne-
gativ are ca obiectiv repararea prejudiciului suportat 
de creditor din faptul că a acţionat în baza încrederii 
în promisiunea debitorului sau în baza unui contract, 
care a fost încheiat, dar nu a fost executat25. 

Interesul de restituire este interesul părţii lezate 
de a-i fi restituit orice beneficiu pe care el l-a conferit 
unei alte părţi26. În baza interesului de restituire, de-
bitorul trebuie să fie repus în situaţia în care s-ar afla, 
dacă contractul nu ar fi fost încheiat, obligându-l să 
restituie prin echivalent avantajul monetar, de exem-
plu plata unui avans sau preţul integral pentru o mar-
fă care nu a fost livrată, sau nemonetar, de exemplu 
lucrările efectuate în folosul unui beneficiar care nu 
le-a achitat, furnizat de către creditor27.

S-a arătat28 că cererea pentru interesul de restituire 
de fapt nu este o acţiune pentru daune-interese în sens 
strict, deoarece scopul ei este nu de a compensa par-
tea lezată, dar de a lipsi partea care nu a executat de 
profitul nejustificat. 

În doctrină s-a menţionat29 că daunele-interese 
sunt acordate pentru a compensa interesul pozitiv (ex-
pectation interest) al părţii lezate, dar partea lezată, în 
principiu, are opţiunea între recuperarea prejudiciu-
lui în baza interesului pozitiv, interesului negativ sau 
interesului de restituire. Se oferă următorul exemplu: 
cumpărătorul unui utilaj defectat poate recupera sau 
costul utilajului şi cheltuielile de instalare (interesul 
negativ) sau profitul pe care l-ar fi avut folosind utila-
jul (interesul pozitiv), dar nu ambele, întrucât astfel el 
ar obţine o îmbogăţire nejustificată. 

Evaluarea despăgubirilor poate fi: judiciară, lega-
lă sau convenţională. 

Evaluarea judiciară a despăgubirilor se va face 
conform următoarelor principii:

a) Principiul reparării integrale a prejudiciului su-
portat de creditor. Despăgubirea trebuie să cuprindă, 
aşa cum am menţionat mai sus, atât pierderea efectiv 
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suportată – damnum emergens, cât şi câştigul nereali-
zat – lucrum cessans. Potrivit Principiilor UNIDRO-
IT30, creditorul are dreptul la repararea integrală a pre-
judiciului rezultat din faptul neexecutării. Acest pre-
judiciu include atât pierderile pe care le-a suportat, cât 
şi câştigurile de care a fost privat, luând în considerare 
orice câştig al creditorului, rezultând dintr-o cheltuia-
lă sau din evitarea unei pierderi. În comentariul afe-
rent acestei prevederi, se menţionează că noţiunea de 
prejudiciu efectiv trebuie înţeleasă într-un sens larg. 
Acesta poate acoperi o reducere a activelor creditoru-
lui sau o creştere a pasivelor sale care apare, printre 
altele, atunci când un creditor, care nu a fost plătit de 
debitorul său, trebuie să împrumute bani pentru a-şi 
onora angajamentele. Pierderea profitului este benefi-
ciul care ar fi fost, în mod normal, obţinut de creditor, 
dacă contractul ar fi fost executat corespunzător.

b) Debitorul răspunde numai pentru daunele previ-
zibile la momentul încheierii contractului, cu excepţia 
cazului în care vina debitorului în executarea obligaţi-
ei sale îmbracă forma dolului (intenţiei).

c) Prejudiciul trebuie să fie cert, indiferent dacă 
este actual sau viitor.

d) Debitorul răspunde numai pentru daunele direc-
te, dar nu şi pentru cele indirecte. 

În doctrină s-a menţionat ca o condiţie de repara-
re a prejudiciului, ca acesta să fie nereparat31. Debi-
torul este îndreptăţit la o singură reparare integrală a 
prejudiciului suportat, el neputând cumula mai multe 
despăgubiri pentru aceeaşi pagubă. De regulă, preju-
diciul este reparat de către autorul faptei ilicite, însă 
sunt situaţii în care o terţă persoană plăteşte despăgu-
birile, acoperind astfel în totalitate sau parţial prejudi-
ciul, fie benevol, fie în baza altui temei juridic decât 
răspunderea delictuală, menţionându-se ca exemplu, 
inter alia, un contract de asigurare. De exemplu, dacă 
prejudiciul este mai mare decât despăgubirea acordată 
de compania de asigurări în baza unui contract inter-
naţional de asigurare, creditorul poate pretinde dife-
renţa de la debitor.

În doctrina juridică au fost sintetizate32 moduri spe-
ciale de evaluare a despăgubirilor, utilizate în practica 
arbitrală de comerţ internaţional. Se menţionează că 
practica arbitrală din comerţul internaţional a stabi-
lit unele moduri speciale privind evaluarea daunelor, 
care însă nu derogă de la cele de drept comun, dar 
constituie aplicaţii ale acestora, în cazuri particulare. 
Sunt enumerate următoarele moduri specuale:

a) O modalitate specială de evaluare a despăgubi-
rilor apare, atunci când creditorul procedează la exe-
cutare coactivă sau asimilată, respectiv la o vânzare 
compensatorie sau o cumpărare de înlocuire. 

În acest sens, Convenţia de la Viena dispune33: 
când contractul este rezolvit, iar cumpărătorul într-o 

manieră rezonabilă şi într-un termen rezonabil după 
rezolvire, a procedat la o cumpărare de înlocuire sau 
vânzătorul la o vânzare compensatorie, partea care 
cere daune-interese poate obţine diferenţa dintre pre-
ţul din contract şi preţul cumpărării de înlocuire sau 
al vânzării compensatorii, precum şi orice alte daune-
interese care pot fi datorate în temeiul art.74 al Con-
venţiei. 

Pentru situaţia în care contractul este rezolvit, iar 
mărfurile au preţ curent, partea care cere daune-inte-
rese poate34, dacă nu a procedat la cumpărarea de înlo-
cuire sau la o vânzare compensatorie conform art.75, 
să obţină diferenţa dintre preţul stabilit prin contract şi 
preţul curent din momentul rezolvit, precum şi orice 
alte daune-interese ce pot fi datorate în temeiul art.74. 
Cu toate acestea, dacă partea care cere daune-interese 
a declarat contractul rezolvit după ce a intrat în pose-
sia mărfurilor, este aplicabil preţul curent din momen-
tul intrării în posesie, şi nu preţul curent din momentul 
rezolvirii.

Principiile UNIDROIT prevăd35 că creditorul care, 
după ce a reziliat contractul, face un contract de înlo-
cuire într-un termen rezonabil şi într-o manieră rezo-
nabilă, poate recupera diferenţa dintre preţul contrac-
tului şi preţul contractului de înlocuire ca şi daunele-
interese pentru orice alt prejudiciu. 

În cazul vânzării compensatorii sau cumpărării 
de înlocuire, un rol important îl are şi sarcina probei 
cuantumului despăgubirii, care incumbă părţii ce in-
vocă prejudiciul. Astfel, vor fi prezentate contractele 
care vor confirma preţul iniţial convenit de părţi, cât 
şi preţul obţinut ulterior sau preţul ulterior de cumpă-
rare.

b) O modalitate de evaluare, pentru care practica 
arbitrală a aplicat prin analogie regulile de la exe-
cutarea coactivă, constă în acordarea de despăgubiri 
egale cu diferenţa dintre preţul contractual şi cel exis-
tent la data litigiului. 

În acest sens, un tribunal arbitral a statuat că36, în 
materie comercială şi în condiţiile deprecierii moneta-
re accentuate, dacă preţul mărfii livrate nu a fost plătit 
conform contractului, vânzătorul are dreptul să ceară, 
în virtutea principiului reparării integrale a daunelor, 
pe lângă preţul restant, şi despăgubiri egale cu dife-
renţa dintre preţul contractual şi cel actual. După cum 
în cazul vânzării-cumpărării coactive, partea păgubită 
prin neexecutare are dreptul şi la diferenţa dintre pre-
ţul contractual şi cel efectiv realizat, tot astfel în cazul 
creşterii preţurilor, datorită deprecierii monetare ac-
centuate, vânzătorul are dreptul să ceară preţul actual 
al mărfii livrate şi neplătite.

 c) Prejudiciul poate fi evaluat şi prin referire la 
preţul curent.

Principiile UNIDROIT prevăd această modali-
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tate de evaluare, stipulând37 că creditorul care, după 
încetarea contractului, nu a încheiat un contract de 
înlocuire, dar există un preţ curent pentru prestaţiile 
contractuale, poate recupera diferenţa dintre preţul 
contractual şi preţul curent din momentul încetării 
contractului, precum şi daunele-interese pentru orice 
alte prejudicii suplimentare. După cum am menţionat 
mai sus, o asemenea prevedere există şi în Convenţia 
de la Viena. Preţul curent, potrivit Principiilor, este 
preţul folosit în mod uzual pentru bunurile livrate sau 
pentru serviciile prestate în circumstanţe comparabile 
la locul la care contractul ar fi trebuit executat sau, 
dacă nu există un preţ curent în acel loc, preţul cu-
rent de la orice alt loc, care pare rezonabil să fie luat 
drept referinţă. În acelaşi sens, Convenţia de la Viena 
prevede38 că preţul curent este cel al locului unde ar fi 
trebuit făcută predarea mărfurilor sau, în lipsă de preţ 
curent în acest loc, preţul curent practicat într-un alt 
loc care în mod rezonabil poate fi considerat ca loc de 
referinţă, ţinând seama de diferenţele la cheltuielile de 
transport ale mărfurilor.

d) În comerţul internaţional, dar şi în raporturile 
juridice interne, deseori s-a ridicat problema deter-
minării prejudiciului suferit de o parte contractantă, 
ca urmare a neexecutării contractului de către cealal-
tă parte, prin raportare la dobânzile bancare plătite 
de partea prejudiciată la creditele luate de la bancă 
pentru desfăşurarea activităţii sale curente în perioa-
da de după scadenţa contractuală. 

În această privinţă, practica arbitrală şi judiciară 
s-au pronunţat, în majoritatea cazurilor, în sensul că 
partea creditoare nu este îndreptăţită în mod automat 
la despăgubiri echivalente cu dobânzile plătite la cre-
ditele bancare curente pe care le-a contractat în peri-
oada întârzierii debitorului în plată. O asemenea eva-
luare a despăgubirilor este posibilă numai dacă se face 
dovada certă că între neexecutarea sau executarea cu 
întârziere a contractului de către debitor şi contracta-
rea de credite purtătoare de dobânzi bancare de către 
creditor, există o relaţie de la cauză la efect, adică re-
spectivele credite au fost indispensabile pentru desfă-
şurarea activităţii curente a creditorului.

e) Cu privire la câştigul nerealizat, practica arbi-
trală a arătat că acesta se stabileşte în funcţie de pro-
fitul net, iar nu de cel brut, pe care cumpărătorul l-ar 
fi obţinut prin revânzarea mărfurilor ce nu i-au fost 
livrate. Profitul net se determină prin scăderea cheltu-
ielilor pe care cumpărătorul ar fi trebuit să le suporte 
dacă marfa i-ar fi fost livrată39.

Evaluarea despăgubirilor în cazul culpei comune 
este reglementată de Principiile UNIDROIT, care sta-
bilesc că atunci când prejudiciul este parţial imputabil 
creditorului sau unui alt eveniment pentru care şi-a 
asumat riscul, valoarea daunelor-interese este redusă 

în măsura în care aceşti factori au contribuit la produ-
cerea prejudiciului, având în vedere conduita fiecăreia 
dintre părţi.

Referitor la evaluarea despăgubirilor în cazul ne-
respectării obligaţiei de cooperare, menţionăm că, în 
dreptul american a fost promovată doctrina mitigati-
on (micşorare, limitare cantitativă) potrivit căreia nici 
un creditor al obligaţiei la repararea unei daune nu îşi 
poate valorifica dreptul decât în limitele eforturilor 
sale de a micşora povara debitorului. Obligarea cre-
ditorului care pretinde daune-interese pentru a dove-
di că a luat toate măsurile ca să-și micşoreze paguba 
reclamantă reprezintă o regulă impusă de principiul 
ocrotirii creditului. În doctrina juridică s-a menţionat40 
că daunele-interese sunt compensatorii iar nu specu-
lative, şi aceste daune nu includ pierderile care ar pu-
tea fi evitate printr-un efort rezonabil. Regula privind 
obigaţia de limitare (reducere, minimizare, atenuare, 
moderare) a prejudiciului (duty to mitigate damages) 
în doctrină este atribuită41 la consecinţele principiului 
neadmiterii îmbogăţirii creditorului. Conform doc-
trinei limitării prejudiciului42, partea vătămată nu va 
putea recupera daunele pentru pierderile pe care ea 
le-ar fi putut evita cu eforturi rezonabile şi fără ris-
curi nejustificate, povară sau umilire. Regula privind 
obligaţia de limitare a prejudiciului este o creaţie a 
sistemului common law. Se menţionează43 că obligaţia 
de a limita prejudiciul se bazează pe principiul bunei 
credinţe, iar creditorul lezat nu este în drept să pri-
vească pasiv situaţia care se deteriorează, ci trebuie să 
întreprindă acţiuni în vederea atenuării prejudiciului. 

Nerespectarea principiului cooperării pentru li-
mitarea prejudiciului este sancţionată atât în regle-
mentările uniforme, cât şi în legislaţiile naţionale ale 
statelor. Astfel, Convenţia de la Viena prevede44 că 
partea care invocă contravenţia la contract trebuie să 
ia măsurile rezonabile, ţinând seama de împrejurări, 
pentru a limita pierderea, inclusiv câştigul nerealizat, 
rezultat al contravenţiei. Dacă ea neglijează să o facă, 
partea în culpă poate cere o reducere a daunelor-in-
terese egală cu mărimea pierderii care ar fi trebuit 
evitată. Conform Principiilor UNIDROIT45, debitorul 
nu este răspunzător pentru prejudiciul suferit de cre-
ditor în măsura în care acesta l-ar fi putut reduce prin 
mijloace legale rezonabile. Creditorul poate recupe-
ra orice cheltuieli rezonabile suportate în încercarea 
de a reduce prejudiciul. În Comentariul oficial, tex-
tul este ilustrat cu următorul exemplu: A, o compa-
nie care a fost angajată de B pentru construirea unei 
fabrici, întrerupe brusc lucrările atunci când proiectul 
este aproape terminat. B caută o altă companie pentru 
terminarea construirii fabricii, dar nu ia nici o măsură 
pentru protecţia construcţiilor pe şantier, a căror stare 
se înrăutăţeşte datorită intemperiilor. B nu poate ob-
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ţine despăgubiri pentru aceste deteriorări, cauzate de 
lipsa măsurilor de protecţie provizorie. 

Şi Codul civil român46 reglementează prejudiciul 
imputabil creditorului, stipulând47 că, dacă, prin fap-
ta sau omisiunea sa culpabilă, creditorul a contribuit 
la producerea prejudiciului, despăgubirile datorate de 
debitor se vor diminua în mod corespunzător. Această 
dispoziţie se aplică şi atunci când prejudiciul este cau-
zat în parte de un eveniment al cărui risc a fost asumat 
de creditor. Debitorul nu datorează despăgubiri pen-
tru prejudiciile pe care creditorul le-ar fi putut evita 
cu o minimă diligenţă. Creditorul poate însă recupera 
cheltuielile rezonabile făcute în vederea limitării pre-
judiciului. 

Principiile UNIDROIT reglementează modalitatea 
de plată a despăgubirilor, stipulând48 că daunele-inte-
rese trebuie plătite integral. Totuşi, ele pot fi plătite 
în rate, atunci când natura prejudiciului face ca acest 
lucru să fie potrivit. Daunele-interese care vor fi plă-
tite în rate trebuie indexate. Potrivit Codului civil al 
Republicii Moldova49, dacă din lege, contract sau din 
natura obligaţiei nu reiese altfel, debitorul poate exe-
cuta obligaţia în rate numai cu consimţământul credi-
torului.

Conform Principiilor UNIDROIT50, daunele-inte-
rese trebuie evaluate în moneda în care este exprimată 
obligaţia pecuniară sau moneda în care a fost suferit 
prejudiciul, în funcţie de cea care este mai adecvată. 
În comentariul aferent articolului, se menţionează că 
alegerea aparţine creditorului, cu condiţia respectării 
principiului reparării integrale. În absenţa oricărei in-
dicaţii contrare, o parte are dreptul la dobândă şi la 
penalităţi în aceeaşi monedă în care este exprimată 
obligaţia principală. 

Evaluarea legală a despăgubirilor. Potrivit Con-
venţiei de la Viena51, dacă o parte nu plăteşte preţul 
sau orice altă sumă datorată, cealaltă parte are dreptul 
la dobânzi asupra acestei sume, fără a prejudicia asu-
pra daunelor-interese pe care ar fi îndreptăţită să le 
ceară în temeiul art.74 al Convenţiei. CC RM preve-
de că în cazul în care, conform legii sau contractului, 
obligaţia este purtătoare de dobândă, se plăteşte o do-
bândă egală cu rata de refinanţare a Băncii Naţionale 
a Moldovei dacă legea sau contractul nu prevede o 
altă rată52. Prin urmare, dobânda legală are un caracter 
subsidiar pentru situaţia în care părţile contractante nu 
au prevăzut rata dobânzii în contract. 

Principiile UNIDROIT stabilesc53 că dacă o par-
te nu plăteşte o sumă de bani la scadenţă, creditorul 
are dreptul să ceară dobândă pentru suma respectivă, 
datorată indiferent de faptul dacă debitorul benefiază 
sau nu de o exonerare în conformitate cu art. 7.1.7 al 
Principiilor UNIDROIT. 

Daunele moratorii în cazul obligaţiilor băneşti sunt 

reglementate şi în Codul civil român, conform că- 
ruia54, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită 
la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, 
de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul 
convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, 
fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest 
caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că preju-
diciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii 
ar fi mai mic. Dacă, înainte de scadenţă, debitorul da-
tora dobânzi mai mari decât dobânda legală, daunele 
moratorii sunt datorate în acelaşi cuantum. Creditorul 
are dreptul, în plus, la daune-interese pentru orice pre-
judiciu suplimentar pe care l-a suferit din cauza nee-
xecutării.

Dobânda legală se plăteşte în toate cazurile când 
obligaţia principală are ca obiect o sumă de bani şi 
este executată cu întârziere sau nu este executată. 

În obligaţiile pecuniare ce rezultă din contractele 
comerciale internaţionale, debitorul se află de drept în 
întârziere, din momentul în care obligaţia devine exi-
gibilă. Dobânda legală se achită creditorului, fără ca 
acesta să fie obligat de a prezenta dovezi referitoare la 
existenţa prejudiciului, deoarece simpla lipsă de folo-
sinţă a unei sume de bani deja generează prejudiciu.

În raporturile de comerţ internaţional, rata dobân-
zii are un caracter convenţional, părţile fiind în drept 
să stabilească în contract rata dobânzii pentru întârzi-
erea la plata unei sume băneşti.

Pentru situaţia în care părţile nu au stabilit rata do-
bânzii în contract, Principiile UNIDROIT stabilesc55 
că rata dobânzii va fi rata medie a dobânzii practicate 
de bănci pentru împrumuturi pe termen scurt pentru 
moneda de plată a contractului la locul plăţii prevăzut 
în contract sau, atunci când nu există o asemenea rată 
a dobânzii în acel loc, va fi acea rată a dobânzii din 
statul monedei de plată. În absenţa ratei dobânzii atât 
la locul plăţii, cât şi în statul monedei de plată, rata 
dobânzii va fi cea corespunzătoare fixată de legea sta-
tului monedei de plată. 

Referitor la cumulul dobânzii cu actualizarea cre-
anţei în funcţie de rata inflaţiei, în doctrina juridică 
s-au formulat opinii contradictorii. Unii autori opi-
nează56 în sensul admisibilităţii, de principiu, a cumu-
lului dobânzii cu actualizarea creanţei în funcţie de 
rata inflaţiei, dată fiind natura şi scopurile diferite ale 
celor două instituţii. Astfel, dobânda este preţul lipsei 
de folosinţă a sumei datorate, pe când actualizarea cu 
inflaţia urmăreşte păstrarea valorii reale a obligaţiei 
băneşti. Alţi autori se pronunţă57 în sensul inadmisi-
bilităţii cumulului dobânzii cu actualizarea creanţei în 
funcţie de rata inflaţiei. 

Referitor la dobânda pentru daunele-interese de 
neexecutarea unei obligaţii care nu are ca obiect o 
sumă de bani, Principiile UNIDROIT prevăd58 că, cu 
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excepţia cazului în care s-a convenit altfel, dobânda la 
daune-interese pentru neexecutarea obligaţiilor care 
nu au ca obiect o sumă de bani se calculează de la 
momentul neexecutării.

Dobânda se datorează până la data plăţii efective, 
dacă o instanţă de judecată sau un tribunal arbitral nu 
a stabilit altfel. 

Evaluarea convenţională a despăgubirilor. Cla-
uza penală în contractele comerciale internaţiona-
le.

Codul civil al Republici Moldova defineşte59 cla-
uza penală (penalitatea) ca fiind o prevedere contrac-
tuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciul, 
stipulând că debitorul, în cazul neexecutării obliga-
ţiei, urmează să remită creditorului o sumă de bani 
sau un alt bun. Potrivit Codului civil român60, clauza 
penală este aceea prin care părţile evaluează antici-
pat daunele-interese, stipuland că debitorul se obligă 
la o anumită prestaţie în cazul neexecutării obligaţiei 
principale. 

Conform Principiilor UNIDROIT61, atunci când 
contractul prevede că o parte care nu îşi execută obli-
gaţiile trebuie să plătească o anumită sumă pentru 
această neexecutare, creditorul are dreptul la această 
sumă, indiferent de prejudiciile suportate în mod real 
de acesta. Prevederea dată este ilustrată în comenta-
riu cu următorul exemplu: A, un fost fotbalist inter-
naţional din ţara X, a fost angajat pe un termen de 3 
ani pentru a antrena jucătorii echipei de fotbal al lui 
B din ţara Y pentru un salariu lunar de 10.000 dolari 
australieni. În contract s-a stipulat plata unei penali-
tăţi de 200.000 dolari australieni în caz de concediere 
nejustificată. A este concediat fără nici un motiv peste 
6 luni. A are dreptul la suma penalităţilor convenită, 
chiar dacă a fost angajat imediat de o altă echipă, cu 
un salariu dublu decât cel primit de la B.

În limba engleză, clauza penală este exprimată prin 
expresiile „liquidated damages clause” sau „penalty 
clause”. Astfel62, un contract poate conţine o preve-
dere liquidated damages, prin care părţile stabilesc în 
prealabil daunele-interese care urmează a fi plătite în 
cazul încălcării contractului. Dacă totuşi suma conve-
nită ca liquidated damages nu constituie o relaţie re-
zonabilă cu valoarea pierderii probabile, care este sau 
rezultă din încălcare (beach), nu poate fi aplicată ca o 
penalitate. Penalty este stipulaţia contractuală prevă-
zută pentru a descuraja o parte să încalce prevederile 
contractului şi de a o pedepsi în caz de încălcare63. 

Unii autori64 definesc clauza penală ca fiind con-
venţia accesorie prin care părţile determină anticipat 
echivalentul prejudiciului suferit de creditor ca urma-
re a neexecutării, executării cu întârziere ori necores-
punzătoare a obligaţiei, de către debitorul obligaţiei. 
Clauza penală poate fi inserată în contract sau poate fi 

exprimată sub forma unei convenţii accesorii contrac-
tului, dar care trebuie să fie încheiată înaintea produ-
cerii prejudiciului. Clauza penală poate fi prevăzută 
pentru neexecutarea obligaţiei, pentru neexecutarea ei 
cu întârziere sau pentru cazul executării necorespun-
zătoare a obligaţiei.

S-a remarcat65 că dobânda convenţională îmbracă 
forma clauzei penale pentru întârzierea în executarea 
obligaţiilor având ca obiect sume de bani. 

Obiectivul clauzei penale este66 de a exercita o pre-
siune asupra debitorului, ameninţându-l cu o sancţiu-
ne (în general, de natură pecuniară) într-o sumă, dese-
ori net superioară prejudiciului care poate să survină 
în caz de neexecutare.

Clauza penală prezintă o vădită utilitate, şi anu-
me67: dispensează pe creditor de sarcina dovedirii 
existenţei şi cuantumului prejudiciului; evită discuţiile 
şi dificultăţile evaluării judiciare a daunelor-interese; 
iar dacă daunele convenite sunt substanţiale, clauza 
constituie şi un mijloc de constrângere a debitorului 
la executarea obligaţiei.

În doctrina juridică68, sunt evidenţiate următoarele 
condiţii de validitate ale clauzei penale: 

a) Clauza penală trebuie să fie încheiată în formă 
scrisă. Nerespectarea formei scrise atrage nulitatea 
clauzei penale69.

b) Fiind o convenţie, dar cu caracter accesoriu faţă 
de convenţia din care rezultă obligaţia principală, ea 
trebuie să îndeplinească toate condiţiile de validitate 
ale convenţiilor. 

c) Clauza penală trebuie să fie prevăzută expres în 
contract, ea nefiind niciodată implicită.

d) Se acordă penalităţi numai când cuantumul 
acestora este stabilit, evaluarea anticipată a prejudi-
ciului fiind de esenţa clauzei. Părţile pot stabili cuan-
tumul penalităţii fie forfetar, procentual din valoarea 
obiectului obligaţiei neexecutate – ceea ce constituie 
regula în practică –, fie printr-o sumă globală.

e) Clauza de penalităţi moratorii este operantă nu-
mai dacă în contract s-a precizat o scadenţă determi-
nată pentru plata de către debitor a obligaţiei sale, în 
funcţie de care să se stabilească dacă este sau nu în 
întârziere.

Clauza penală prezintă următoarele caractere ju-
ridice70:

a) Este o convenţie, dar cu caracter accesoriu faţă 
de convenţia din care rezultă obligaţia principală. 
Fiind o convenţie accesorie, se aplică principiul ac-
cesorium sequitur principale, adică dacă obligaţia 
principală nu este valabilă, nici clauza penală nu este 
valabilă. Nevalabilitatea clauzei penale însă nu atrage 
nevalabilitatea obligaţiei principale. 

b) Clauza penală determină anticipat cuantumul 
prejudiciului în caz de neexecutare a obligaţiei, dar 



37

Nr. 5, 2012 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

nu creează pentru debitor posibilitatea de a se libera 
printr-o altă prestaţie decât cea principală. Debitorul 
nu are un drept de opţiune între executarea obligaţiei 
principale şi plata clauzei penale, deci el nu poate re-
fuza executarea obligaţiei principale, oferind clauza 
penală. Clauza penală intervine doar dacă neexecuta-
rea obligaţiei provine din culpa debitorului. 

c) Clauza penală fixează anticipat valoarea preju-
diciului cauzat creditorului prin neexecutare, astfel că 
creditorul este dispensat de a dovedi prejudiciul sufe-
rit, deci există prezumţia de prejudiciu care este ire-
fragabilă, juris et de jure, adică nu poate fi înlăturată. 

d) Cuantumul daunelor evaluate de părţi prin cla-
uza penală poate fi modificat de instanţă în anumite 
situaţii. Astfel, Codul civil al Republicii Moldova pre-
vede71 că, în cazuri excepţionale, luându-se în consi-
derare toate împrejurările, instanţa de judecată poate 
dispune reducerea clauzei penale disproporţionat de 
mari. La reducerea clauzei penale, trebuie să se ţină 
cont nu numai de interesele patrimoniale, ci şi de alte 
interese, ocrotite prin lege, ale creditorului. Nu se ad-
mite reducerea penalităţii în cazul în care aceasta a 
fost plătită. Şi Principiile UNIDROIT prevăd72 că, în 
ciuda oricărei înţelegeri contrare, suma penalităţilor 
specificată în contract poate fi redusă la una rezona-
bilă, atunci când este exagerat de mare faţă de pre-
judiciul rezultat din neexecutare şi având în vedere 
celelalte circumstanţe.

e) Clauza penală prevăzută pentru neexecutare nu 
poate fi cumulată cu executarea în natură, dar clauza 
penală prevăzută pentru întârziere în executare poate 
fi cumulată cu executarea în natură, creditorul putând 
cere atât executarea în natură, cât şi clauza penală. 

f) Clauza penală este datorată, dacă sunt îndepli-
nite condiţiile acordării de despăgubiri: culpa debi-
torului, el putând face dovada clauzelor exoneratorii 
de răspundere; punerea în întârziere a debitorului, cu 
excepţia când este de drept pus în întârziere; neexecu-
tarea, executarea cu întârziere ori necorespunzătoare 
a obligaţiei. Prejudiciul este prezumat.

g) Creditorul obligaţiei cu clauză penală este un 
creditor chirografar, deci fără drept de preferinţă, care 
vine în concurs cu ceilalţi creditori chirografari ai ace-
luiaşi debitor.

În doctrina juridică73, sunt evidenţiate următoare-
le funcţii ale clauzei penale: 

a) Clauza penală are o funcţie de compensare (re-
paratorie), ea stabilind anticipat cuantumul daunelor 
datorate de debitor în cazul neexecutării sau executării 
cu întârziere a contractului. Clauza penală are meni-
rea de a compensa prejudiciul suferit de creditor prin 
neonorarea obligaţiilor contractuale de către debitor, 
făcând parte din mecanismul răspunderii pentru nee-
xecutarea contractului. Implicit creditorul este scutit 

de obligaţia de a dovedi întinderea daunelor suferite, 
ceea ce este de natură a înlătura şi dificultăţile de pro-
bă în materie.

b) Clauza penală are o funcţie sancţionatorie, rolul 
său fiind acela de a prestabili răspunderea contractuală 
a debitorului care nu şi-a îndeplinit obligaţia. Aceas-
tă funcţie rezultă din faptul că penalitatea se plăteş-
te independent de întinderea pejudiciului, putând să 
depăşească limitele acestuia, şi chiar în lipsa oricărui 
prejudiciu.

c) Clauza penală îndeplineşte funcţia de garanţie, 
cât priveşte executarea obligaţiei principale, prin fap-
tul că perspectiva consecinţelor neexecutării obliga-
ţiilor contractuale îndeamnă pe debitor la executarea 
reală a contractului.

d) Clauza penală are şi o funcţie de evaluare. Cla-
uza penală apare ca modalitate de evaluare convenţio-
nală anticipată a prejudiciului care poate fi cauzat cre-
ditorului prin neexecutarea obligaţiei şi, respectiv, a 
întinderii reparaţiei sub formă de despăgubiri pe care 
debitorul o datorează creditorului. 

e) Clauza penală are şi o funcţie de stimulare a de-
bitorului la o conduită corectă. Făcând din plata pena-
lităţii o consecinţă inevitabilă a încălcării obligaţiilor 
contractuale, clauza penală îşi învederează rolul său 
mobilizator, determinând părţile la executarea reală a 
contractelor. Clauza penală este un stimul pentru exe-
cutarea la timp şi în modul corespunzător a obligaţii-
lor contractuale74. 

f) Clauza penală prezintă şi o funcţie limitativă de 
răspundere, deoarece de regulă este stabilit un nivel 
maxim al despăgubirilor. Totuşi, se atrage atenţia75, că 
această funcţie nu duce la asimilarea clauzei penale 
cu o convenţie limitativă de răspundere, deoarece în 
cazul clauzei penale, creditorul este dispensat de obli-
gaţia de a dovedi existenţa şi cuantumul prejudiciului 
suferit, ceea ce nu se întâmplă în cazul convenţiei li-
mitative de răspundere. Asemănarea constă numai în 
faptul că în ambele cazuri dezdăunarea nu poate depă-
şi valoarea maximă convenită de părţi, dacă în cazul 
clauzei penale părţile nu au stabilit altfel. 
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SUMMArY
While in the past centuries most well-known was the marriage based on interest, negotiated between 

the future spouses’ families, today predominant in most countries is marriage based on love. From the 
social point of view, the essence of marriage – which distinguished the relationship created through 
justae nuptiae from the one created through cohabitation – was in the Roman law – social rank equality, 
appearing from marriage between man and woman, on one side, parents and children, on the other. 

cotro se îndreaptă ea.
Conform teoriei lui Burgess, evoluţia familiei în se-

colul industriei se caracterizează prin substituirea cres-
cândă a relaţiilor de asociere şi prietenie prin relaţiile 
de autoritate1. El a teoretizat că armonia în căsătorie 
necesită o anumită ajustare în atitudine și comporta-
ment social de către ambii soți, întrucât căsătoria nu se 
măsoară prin iubire sau afecțiune2.

Se vorbeşte, în acelaşi sens, de un proces de demo-
cratizare a familiei. De la familia romană cum manu 
– singura formă legală a căsătoriei în dreptul roman pri-
mitiv, în care femeia cădea sub puterea bărbatului, era 
socotită incapabilă şi nu avea bunuri proprii, bunurile 
dotale intrând în proprietatea bărbatului3, până la căsă-
toria încheiată astăzi pe baza principiului egalităţii soţi-
lor, evoluţia acestei instituţii cunoaşte o multitudine de 
transformări impuse de schimbarea realităţilor sociale 
din fiecare ţară, de evoluţia relaţiilor interumane etc.

În timp ce în secolele trecute era cunoscută mai 
ales căsătoria bazată pe interes, negociată între fa-
miliile viitorilor soți, astăzi a devenit predominantă 
în cea mai mare parte a țărilor lumii căsătoria din 
dragoste. Pe plan social, esența căsătoriei – ceea ce 
distingea legătura creată prin justae nuptiae de legă-
tura creată prin concubinaj, în dreptul roman o con-
stituia egalitatea de rang social, care lua naștere prin 
căsătorie între bărbat și femeie, pe de o parte, părinți 
și copii, pe de altă parte4.

Rădăcinile apariţiei regimului matrimonial contrac-
tual se trag încă din Grecia şi Roma antică, unde băr-
batul şi femeia, înainte de a forma o familie, încheiau 
o convenţie în care determinau relaţiile matrimoniale 
dintre ei. Această practică era pe larg utilizată până la 
apariţia creştinismului.

Primul tip de regim matrimonial existent în antichi-
tate stabilea puterea soţului asupra soţiei. Căsătoria se 
lega printr-un act formal şi se considera încheiată numai 

EVOLUŢIA  ISTORICO-jURIDICĂ  A  INSTITUŢIEI  
REGIMULUI  MATRIMONIAL  CONTRACTUAL

olga PISArEnCo, 
doctorand (USM)

Recenzent: Valentina CEBoTArI, doctor în drept,  conferențiar universitar (USM)

avanţii din secolul trecut se întrebau de unde vine 
familia, cei de astăzi se întreabă, mai degrabă, în-

după îndeplinirea unor ceremonii5. Intrând în căsătorie, 
soția aducea o dos, care devenea avere a soțului6. Potri-
vit acestui regim, denumit cum manu, soţia nu-şi păstra 
nici un drept patrimonial, devenind o filia familias7.

Al doilea tip de regim matrimonial, care a apărut 
ulterior – în sec. III î.e.n., nu era altceva decât o dezvol-
tare a regimului matrimonial existent, prin care soţul 
trebuia să întoarcă averea soţiei în caz de divorţ sau 
rudele în caz de deces al soţului. Astfel, dacă căsătoria 
înceta în urma morţii soţiei, bunurile acesteia rămâneau 
soţului sau se întorceau tatălui soţiei (dacă bunurile 
soţiei au fost date soţului de către tatăl soţiei). Dacă 
căsătoria înceta în urma morţii soţului sau divorţului 
cerut de acesta ori din cauza acestuia, bunurile soţiei se 
întorceau soţiei sau soţiei şi tatălui acesteia împreună. 
Dacă căsătoria înceta ca rezultat al divorţului cerut de 
soţie sau din cauza acesteia, bunurile soţiei rămâneau 
soţului. În dreptul roman (Dreptul lui Iustinian) aceasta 
era singura situaţie când dota soţiei rămânea soţului.

Dacă soţul nu întorcea averea, soţia avea tot dreptul 
de a se adresa în instanţa de judecată. Ca rezultat al 
recunoaşterii dreptului soţiei de a se adresa în instanţa 
de judecată, juriştii din această perioadă au pus bazele 
regimului matrimonial legal.

Al treilea tip de regim matrimonial, existent în ace-
eaşi perioadă, era cel care păstra toate drepturile soţilor 
de până la căsătorie şi nu crea o legătură juridică între 
soţi. Soţia rămânea a fi străină soţului şi copiilor săi. 
Contractul se considera încheiat în momentul intrării 
soţiei în casa soţului şi exprimării acordului de voin-
ţă al ambilor soţi. Soţia îşi menţinea toate drepturile 
patrimoniale obţinute până la căsătorie şi în cadrul că-
sătoriei8, devenind o mater familias9, mamă și tutore 
al casei, gata să acționeze în interesul societății și, în 
primul rând, al soțului, fiind preocupată de creșterea și 
educarea copiilor. Căsătoria sine manu era bazată pe 
principiul egalității soților. Divorţul putea fi cerut atât 
de soţ, cât şi de soţie, fără a fi indicat motivul aces-
tuia10. Deci, egalitatea soților și libertatea divorţului a 
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stat la baza apariţiei regimului matrimonial contractual 
roman.

Despre acest tip de regim matrimonial ne vorbește 
Legea celor XII tabele, care conținea norme ce permi-
teau evitarea efectelor dure ale căsătoriei sub forma 
autorității soțului. Astfel, în cazul încheierii căsătoriei 
fără a respecta toate cerințele formale, autoritatea pater 
familias apărea doar după ce soții locuiau împreună un 
an de zile fără întrerupere. Dacă soția timp de 3 zile la 
rând nu locuia în casa soțului, continuitatea traiului co-
mun se întrerupea și autoritatea soțului nu se instaura. 
Această procedură putea fi repetată în fiecare an11.

În perioada de existență a Romei antice, aceste două 
forme de căsătorie, cum manu și sine manu,12 au coexis-
tat13. Inițial, regimul cum manu predomina în relațiile 
de căsătorie, însă în cea de a doua jumătate a existenței 
Republicii Romane, regimul sine manu a devenit cel 
mai practicat. Au existat diferiți factori care au dus la 
înlocuirea cum manu prin sine manu. Spre exemplu, 
femeile care se confruntau cu pierderea de proprietate, 
atunci când se căsătoreau sub regimul cum manu, au 
început să fie de acord doar cu căsătoria sine manu14.

Astfel, putem constata că în prima perioadă de 
existență a Republicii Romane, regimul matrimonial 
convenţional nu era atât de răspândit, totul depindea de 
capul familiei. De cele mai multe ori, relațiile familiale 
se ghidau de regimul legal al bunurilor soților – cum 
manu, care se mărginea, inițial, l-a aducerea dos de că-
tre femeie şi, ulterior, la regula care prevedea condiţiile 
restituirii ei printr-un instrumentum dotale. Abia în a 
II-a jumătate a existenței Romei antice, căsătoria sine 
manu a început să se răspândească asupra mai multor 
căsătorii, fiind contractată tot mai des.

Datorită libertății relațiilor familiale, s-a simțit o de-
gradare morală a societății, care a împăienjenit socie-
tatea romană la sfârșitul existenței Republicii Romane. 
Astfel, s-a instaurat criza durabilității familiei romane. 
În scopul menținerii stabilității relațiilor familiale, pre-
venirii abuzului vis-à-vis de libertatea divorțului, sti-
mularea încheierii căsătoriilor și creșterea natalității, 
împăratul Augustin a emis o lege, care prevedea răs-
punderea penală pentru adulter. Această lege a intro-
dus conceptul sancțiunilor patrimoniale în cazul cererii 
divorțului fără motive întemeiate15.

Totuși, această reformă legislativă nu și-a atins sco-
purile, căsătoria sine manu a rămas intactă. Regimul 
matrimonial caracterizat prin egalitatea dintre soți și 
libertatea divorțului, a reprezentat în dreptul roman un 
salt istoric, care a depășit cu mult alte națiuni în acest 
domeniu16.

În Franţa obiceiul de a redacta un contract de că-
sătorie sau o convenţie matrimonială nu este tocmai 
vechi17. Codul lui Napoleon din 180418 situează pro-
prietatea privată în centrul reglementării sale juridice, 
privind-o drept sorgintea originară a oricăror libertăți 
individuale. Dorind să facă din familie celula de bază 

a vieții sociale, Codul Napoleonian acordă o atenție și 
importanță deosebită organizării familiei, capul fami-
liei având puteri19 și prerogative foarte întinse asupra 
tuturor persoanelor care o alcătuiesc (copiii, soții)20.

Odată cu încheierea căsătoriei, soții pot să stabileas-
că și raporturile pecuniare dintre ei, adică pot să încheie 
o convenție matrimonială, alegând între următoarele ti-
puri de regimuri propuse în Codul civil francez: comu-
nitatea de bunuri, regimul dotal, separația de bunuri și 
regimul fără comunitate21. Despre actualitatea și apli-
cabilitatea acestor norme ne vorbesc contractul matri-
monial (contrat de marriage) încheiat la 07.02.1810 
între Napoleon şi austriaca ţariţă Maria-Luisa, fiica 
imperatorului Franz I, care, după spusele specialiştilor 
din acea perioadă, a fost o simplă copiere a prevederi-
lor contractului matrimonial încheiat anterior între Lu-
dovic al XVI-lea (ţarul anterior lui Napoleon) şi ţariţa 
Maria-Antoinette (mătuşa Mariei-Luisa)22.

La momentul actual, în Franţa guvernează regimul 
matrimonial legal al comunității de achiziții (commu-
nauté d´acquêts). Acesta, ca rezultat al reformelor ma-
trimoniale din 1965, a înlocuit vechiul regim legal al 
comunității bunurilor mobile și achizițiilor (commu-
nauté des meubles et acquêts), care făcea din bărbat 
le seigneur et maître de la communauté, conferindu-i 
acestuia administrarea și gestionarea tuturor bunurilor, 
în detrimentul femeii care prin căsătorie devenea inca-
pabilă23. Totuși, regimul comunității bunurilor mobile 
și achizițiilor a rămas în Franța în calitate de regim ma-
trimonial convențional24.

O formă analogică contractului matrimonial a apă-
rut în secolul al XIX-lea în Germania, unde în Culege-
rea civilă din 189625, în vigoare începând cu 1 ianuarie 
1900, soţii aveau dreptul prin contract să stabilească 
relaţiile matrimoniale dintre ei cum doresc numai să nu 
lezeze interesele persoanelor terţe26.

Prin legea din 18 iunie 1957, Germania Federală a 
adoptat ca regim matrimonial legal regimul participării 
la achiziții, în vigoare și astăzi pe tot teritoriul Germani-
ei unificate, care este foarte asemănător cu cel francez, 
observându-se însă și unele deosebiri importante27.

În cadrul reformei regimurilor matrimoniale din 
1984, în Elveția, regimul matrimonial legal al uniunii 
bunurilor, considerat ca fiind „o separație de bunuri 
însoțită de tutela soțului” 28, a fost înlocuit cu regimul le-
gal al participării la achiziții. Reglementarea funcționării 
acestui regim matrimonial în dreptul elvețian prezintă 
unele caracteristici care îl deosebesc de reglementarea 
aceluiași regim în cadrul dreptului francez, ca și a drep-
tului german. În dreptul elvețian, regimul matrimonial 
al participării la achiziții presupune existența, în cadrul 
celor două patrimonii personale ale soților, a câte două 
mase de bunuri distincte pentru fiecare – o masă de bu-
nuri proprii și o masă de achiziții29.

În Anglia până în 1882, bunurile soţilor, după regu-
lile generale, aparţineau soţului. Chiar şi ceea ce soţia 
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deţinea în proprietate până la căsătorie trecea în propri-
etatea soţului. Astfel, soţia era practic lipsită de avere 
şi nu putea obţine avere, cu atât mai mult să o utilize-
ze aşa cum doreşte. În secolul al XVII-lea, odată cu 
dezvoltarea capitalismului în Anglia, normele de drept 
generale veneau în contradicţie cu interesele claselor 
avute din societate (păstrarea proprietăţii familiale) şi 
abia în 1882 Parlamentul englez a adoptat Legea pri-
vind proprietatea femeilor căsătorite, care stabilea re-
gimul separaţiunii de bunuri. Astfel, femeia căsătorită 
a obţinut dreptul de a încheia contracte în legătură cu 
proprietatea sa şi dreptul de a o dona. Ceea ce a stat la 
baza apariţiei regimului matrimonial contractual a fost 
necesitatea claselor avute de-a îngrădi accesul la pro-
prietatea sa a altor persoane30.

Astfel, în urma modificărilor produse prin reforme-
le victoriene, în sensul înlăturării incapacităților legale 
impuse femeii măritate în sistemul common law, toate 
bunurile femeii măritate, atât cele avute în momentul 
căsătoriei, cât și cele dobândite ulterior îi aparțin ca și 
cum ea ar fi celibatară. În acest mod, femeia a fost pusă, 
în Anglia, într-o situație de egalitate cu bărbatul, refor-
matorii victorieni introducând separația de bunuri ca 
mod de eliminare a hegemoniei tradiționale a bărbatu-
lui în common law. Deși dreptul englez nu cunoaște un 
principiu general care să asigure egalitatea în drepturi 
a soților, în practică se încearcă o protecție din ce în 
ce mai eficientă a femeii căsătorite, în special, în urma 
adoptării în 1957 a „Matrimonial Home Act”31.

În mod obișnuit, jurisprudența a utilizat procedeele 
„trust”-ului32 pentru a permite femeii să beneficieze de 
unele drepturi asupra locuinței dobândite de către soțul 
său, atunci când și ea a contribuit la finanțarea aces-
teia. De mai multe ori, s-au luat inițiative legislative 
pentru reglementarea raporturilor patrimoniale dintre 
soți în dreptul englez, însă rezolvarea acestei probleme 
a rămas jurisprudențială. O mică influență au avut-o 
dispozițiile Legii privind bunurile femeii căsătorite din 
1964, care introduce o comunitate restrânsă de bunuri 
familiale, și anume: economiile făcute asupra sume-
lor prevăzute pentru cheltuielile menajului, inclusiv 
investițiile și achizițiile făcute datorită acestora33.

De asemenea, o schimbare a adus și Legea privind 
domiciliul conjugal din 1967, care a dat fiecăruia dintre 
soți posibilitatea de a-și înregistra dreptul de ocupație 
a domiciliului, dacă acesta aparține celuilalt soț. Pentru 
perioada în care se exercită dreptul de ocupație, tribuna-
lul poate impune soțului ocupat anumite condiții, cum 
ar fi: obligarea la plata unei chirii către soțul proprietar 
sau asigurarea reparațiilor, întreținerii etc. Legea asigu-
ră protecția egală a soților și în cazul în care ambii sunt 
chiriași.

Au existat, în dreptul englez, mai multe propuneri 
de înlocuire a separației de bunuri cu un fel de comu-
nitate foarte restrânsă, asemănătoare participării la 
achiziții, însă ele nu s-au materializat prin legi care să 

reziste. Un exemplu îl constituie proiectul de lege de-
pus de Camera Comunelor în 1968, care prevedea re-
gimul proprietății în devălmășie. Acesta a fost adoptat 
într-o primă lectură, însă datorită criticilor dure pe care 
le-a atras în presă a fost ulterior retras.

De către Law Commision s-a făcut chiar propunerea 
radicală a înlocuirii separației de bunuri printr-un re-
gim de comunitate limitată. Separația de bunuri rămâne 
însă caracteristică dreptului englez, ea fiind echilibrată, 
într-o anumită măsură, prin succesiunea ab intestat și 
prin Family Provision Act din 1966.

Legea privind acțiunile în materie de căsătorie și 
bunuri matrimoniale din 1970 clarifică drepturile rela-
tive la ameliorările aduse de unul dintre soți proprietății 
celuilalt.

Ținem să menționăm că în dreptul englez termenul 
„regim matrimonial” nu este cunoscut, regulile carac-
teristice statutului patrimonial al soților nefiind siste-
matizate ca în sistemele de drept din familia romano-
germanică. S-a considerat chiar că absența termenului 
„regim matrimonial” din limbajul juridic ar ilustra teza 
avansată de autorii francezi, ca Savatier, prin care se 
susține că separația de bunuri nu este, de fapt, un regim, 
ci mai degrabă este absența unui regim matrimonial34.

În Statele Unite ale Americii, într-o vreme în care 
moartea era considerată singura în măsură să stingă 
efectele unei căsătorii, înţelegerea matrimonială (pre-
nupţială) a fost adoptată în mai toate statele americane, 
ca o măsură de a garanta drepturile de proprietate ale 
viitorilor soţi. Cu toate acestea, înainte de 1970, aranja-
mentele care prestabileau drepturile de proprietate după 
divorţ erau nule în tot cuprinsul lor. În SUA mai multe 
instanţe se pronunţaseră ferm împotriva lor, apreciind 
că aceste înţelegeri violează siguranţa publică, prin 
legalizarea principiului de probabilitate a divorţului. 
Câţiva ani mai târziu, o serie de instanţe americane au 
urmat precedentul creat de Curtea Supremă din Flori-
da, aprobând validitatea contractului matrimonial care 
includea clauze privind eventualitatea divorţului, pro-
clamând că înţelegerile de acest fel sunt fair play şi re-
zonabile deopotrivă. 

Urmarea acestora, în 1983 au fost adoptate aşa-
numitele „Norme privind uniformizarea contractului 
prenupţial” (Uniform Prenuptial Agreement Act – 
UPAA), în fapt, un ghid de rezolvare a problemelor 
ce pot fi ridicate justificat în cuprinsul unei înţelegeri 
matrimoniale. UPAA stabilesc că înţelegerea matri-
monială se adresează, printre altele, modificării ori 
înlăturării suportului financiar dintre soţi şi că dis-
poziţiile ei se referă la soarta averii după separare, 
desfacerea căsătoriei ori deces, drepturile de propri-
etate şi procedurile de aplicare a asigurării pe viaţă a 
unuia dintre soţi. UPAA îngăduie viitorilor soţi să se 
înţeleagă şi asupra oricăror alte probleme, cu singurul 
amendament – ca respectiva convenţie să nu încalce 
siguranţa publică ori normele privind legea penală şi 
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să nu afecteze sub nici o formă drepturile copiilor. 
Astfel, s-a arătat că este valabil contractul prin care 
viitorii soţi prestabilesc religia copilului încă nenăs-
cut, dar este nulă de drept clauza prin care unul dintre 
soţi se sustrage obligaţiilor de a contribui la creşterea 
şi educarea progeniturii. 

La ora actuală, regimul matrimonial contractual cel 
mai bine reglementat este în America. Potrivit UPAA, 
pentru a fi valid, contractul matrimonial trebuie semnat 
de ambii soţi, care trebuie să aibă capacitate contractu-
ală deopotrivă şi să participe la înţelegere de bunăvoie. 
Părţile sunt obligate, înainte de încheierea contractului, 
să-şi declare cu onestitate toate obligaţiile financiare şi 
toate proprietăţile afectate de sarcini. Cu toate acestea, 
dacă unul dintre soţi avea sau ar fi putut avea informa-
ţii referitoare la datoriile financiare ori de proprietate, 
contractul matrimonial rămâne valabil, chiar dacă cea-
laltă parte a ascuns sau a uitat să specifice sarcinile ce-i 
revin.

Deşi nu toate statele au adoptat în totalitate UPAA, 
juriştii americani au convenit că o instanţă nu poate 
schimba termenii contractului matrimonial, atunci când 
unul dintre soţi este lăsat fără un suport material decent, 
după divorţ, ori când este eliberat de sarcinile sale de 
a-şi susţine financiar perechea în timpul căsătoriei. Păr-
ţile trebuie să ştie din timp că instanţa este în măsură să 
distingă între o înţelegere matrimonială care nu asigură 
unuia dintre soţi resurse financiare pentru întreţinere 
şi un acord care este rezultatul unui târg prost făcut. 
Spre exemplu, în dosarul Cantor vs. Palmer, Curtea era 
chemată să judece cererea soţiei de a schimba termenii 
contractului matrimonial prin înţelegerea matrimonia-
lă. Femeia, care se consultase cu un consilier juridic in-
dependent înainte de a semna acordul, renunţa la toate 
drepturile sale asupra averii bărbatului său, cu condiţia 
că acesta să-i transmită prin testament toate proprietă-
ţile lui. Cum bărbatul întârzia să moară, iar ea nu se 
putea bucura de moştenirea pe care o aşteptase să pună 
mâna, a cerut instanţei să anuleze contractul matrimo-
nial. Curtea, în schimb, a reţinut că deşi bărbatul era de 
fapt mai sănătos decât crezuse soţia sa, femeia avusese 
destule informaţii asupra stării lui de sănătate înainte de 
a semna înţelegerea35.

În Rusia, până la instaurarea creștinismului, relațiile 
familiale erau reglementate de dreptul comun și depin-
deau foarte mult de forma încheierii căsătoriei. Astfel, 
dacă era furată, soția devenea proprietatea soțului, iar 
dacă era cumpărată, soția își menținea anumite drepturi 
personale, iar puterea soțului era limitată de influența 
familiei soției.

Odată cu recunoașterea creștinismului, care a de-
venit religia oficială după păgânism, Rusia de până la 
Petru I împrumută legislația de drept bizantin Nomoca-
non în domeniul relațiilor familiale, bazată pe concepte 
canonice asupra căsătoriei36 și adoptă în 1551 Codul 
de Drept Canonic, care pune în seama bisericii regle-

mentarea relațiilor familiale. Astfel, Biserica Ortodoxă 
a introdus o formă religioasă de încheiere a căsătoriei, 
a eliminat poligamia și a stabilit limitele libertăţii de 
divorţ37.

În perioada Rusiei imperialiste, prin Decretul din 
1715 este instaurat regimul matrimonial contractual al 
separației de bunuri, potrivit căruia soția avea dreptul 
de a înstrăina și ipoteca bunurile sale imobile fără acor-
dul soțului. Separația de bunuri se aplica și în cazul da-
toriilor unuia dintre soți, care răspundea doar cu averea 
sa, iar în caz că aceasta nu era suficientă și cu jumătate 
din averea comună a soților. Potrivit art.116 din Legi-
le civile, soții puteau atât până la încheierea căsătoriei, 
cât și în timpul căsătoriei, să convină prin convenție 
asupra unor bunuri aparținând unuia sau altuia. Pentru 
a fi valabilă, convenția trebuia autentificată notarial și 
menționată încheierea acesteia în actul de căsătorie38.

În Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă 
(RSFSR), contractul matrimonial şi-a pierdut actuali-
tatea după revoluţia din 1917, când omul sovietic nu 
putea să aibă nimic în proprietate privată39.

Luând conducerea statului în mâinile sale, pu-
terea sovietică a trecut de îndată la transformarea 
revoluționară, pe baze socialiste, a raporturilor de fa-
milie. Prima sarcină care-i revenea în acest scop era 
lichidarea regimului relațiilor de familie consfințite de 
legislația țaristă, ceea ce a fost înfăptuit prin decretele 
din 18 și 19 decembrie 1917, care stabileau drept prin-
cipiu fundamental deplina egalitate a soților40.

La 16 septembrie 1918, a fost adoptat Codul de stare 
civilă, căsătorie, familie şi tutelă al RSFSR, care, după 
cum arată G.M. Sverdlov, reprezintă nu numai prima 
codificare în domeniul legislației sovietice privitoare la 
familie, dar și primul cod sovietic41. Principiul egalității 
în drepturi a femeii cu bărbatul, care străbate ca un fir 
roșu acest cod, independența ei față de soț și sub aspect 
patrimonial și-a găsit expresia în adoptarea regimului 
matrimonial legal al separației de bunuri, considerat, în 
condițiile de atunci, a corespunde cel mai bine noului 
conținut al raporturilor familiale.

Potrivit art.105 din acest Cod, căsătoria nu dă 
naștere la comunitatea de avere a soților, însă, după 
cum observă S.N. Bratus, în practică, separația de bu-
nuri stabilită de Codul din 1918 a dus la o oarecare le-
zare a drepturilor patrimoniale ale femeii, care se ocupa 
de îngrijirea copiilor și de gospodăria casnică, întrucât 
femeile nu ocupau încă în producție un loc egal cu al 
bărbatului. Ca urmare a acestei stări de lucruri, într-o 
serie de cazuri, soția nu avea un câștig propriu sau acest 
câștig era cu mult inferior câștigului realizat de bărbat. 
Consecința era că toate bunurile dobândite în timpul 
căsătoriei deveneau numai proprietatea bărbatului, ca 
fiind dobândite cu banii câștigați de el42.

De aceea, chiar înainte de promulgarea Codului le-
gilor despre căsătorie și familie al RSFSR din 1926, 
practica judecătorească începuse să asimileze munca 
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femeii în gospodăria casnică cu munca bărbatului în 
producție; instanțele judecătorești începuseră să consi-
dere bunurile dobândite de soți în timpul căsătoriei ca 
bunuri comune, deoarece munca soției în gospodăria 
casnică, precum și munca soțului în producție asigurau 
în aceeași măsură bunăstarea familiei.

În aceste circumstanțe, Codul din 1926 nu a înlocuit 
regimul matrimonial existent, însă a recunoscut comu-
nitatea bunurilor dobândite de soți în timpul căsătoriei, 
potrivit căruia averea ce a aparținut soților înainte de 
încheierea căsătoriei rămâne în patrimoniul lor sepa-
rat, iar averea agonisită de soți în timpul căsătoriei se 
consideră a fi averea lor comună. Principiul comunității 
bunurilor dobândite de soți în timpul căsătoriei a căpă-
tat o aplicare generală pe întreg teritoriul URSS, fiind 
adoptat în majoritatea țărilor cu democrație populară.

Codul din 1926, similar celui din 1918, conținea 
dispoziții legale imperative referitor la comunitatea 
de bunuri a soților, astfel că soții nu puteau adopta 
un alt regim matrimonial și nici nu puteau modifica 
conținutul lui43.

La 1 octombrie 1968 au intrat în vigoare Bazele 
legislației URSS, iar la 30 iulie 1969 a fost adoptat 
Codul despre căsătorie și familie al RSFSR. Relațiile 
patrimoniale ale soților erau reglementate prin norme 
imperative care instaurau regimul proprietății comune, 
iar încheierea contractului matrimonial în vederea mo-
dificării acestui regim nu se permitea44.

Odată cu intrarea Rusiei în perioada inflației, în 1990 
a fost modificată substanțial legislația cu privire la că-
sătorie și familie. În domeniul relațiilor matrimoniale, 
a fost recunoscut dreptul de a exclude din comunitatea 
bunurilor comune averea dobândită după încetarea, de 
fapt, a relațiilor familiale45.

Relaţiile dintre soţi erau reglementate numai de le-
gislaţia în vigoare la acel moment, fiind interzisă orice 
convenție matrimonială, însă după schimbarea formei 
de guvernământ şi după instaurarea dreptului la propri-
etate privată situaţia s-a modificat46.

În condițiile de trecere la economia de piață, s-a im-
pus necesitatea renunțării la unele norme imperative și 
înlocuirea lor cu altele conforme noilor condiții eco-
nomice. Normele imperative ce reglementau comuni-
tatea de bunuri a soților puneau piedici în dezvoltarea 
activității de întreprinzător a soților, legată de riscul de 
a pierde averea familiei, riscuri care nu țin cont de ur-
mările nefavorabile care ar putea fi aduse celuilalt soț, 
inclusiv întregii familii47.

Odată cu intrarea în vigoare a primei părţi a Codului 
civil al Rusiei, la 01.01.1995, care în art.256 alin.(1) 
dispune: „Bunurile dobândite de soţi în timpul căsăto-
riei sunt proprietate comună dacă în contractul încheiat 
între ei nu este prevăzut un alt regim al acestor bunuri” 
s-a restabilit dreptul de a încheia contracte matrimoni-
ale. Astfel, normele imperative ce reglementau regimul 
matrimonial al soţilor au fost înlocuite cu norme dispo-

zitive, iar soţii au primit posibilitatea de a stabili singuri 
regimul matrimonial aplicabil căsătoriei lor.

Contractele matrimoniale se încheiau în temeiul Co-
dului civil, până la intrarea în vigoare a Codului famili-
ei din 01.03.199648, care reglementează detaliat modul 
şi condiţiile de încheiere a contractului matrimonial49. 
Până la adoptarea Codului familiei, încheierea contrac-
tului matrimonial era destul de complicată, întrucât Co-
dul civil nu conţinea norme care să reglementeze con-
ţinutul, modul de încheiere și reziliere a contractului 
matrimonial, precum şi alte momente importante. Soţii 
puteau să se conducă doar de normele generale de în-
cheiere a contractelor civile, ceea ce, luând în conside-
rare specificul contractului matrimonial în comparaţie 
cu alte contracte, era evident de neajuns.

Astăzi, în Codul familiei al Federației Ruse, con-
tractului matrimonial îi este consacrat un capitol se-
parat, care conţine norme ce permit soţilor să încheie 
contractul matrimonial conducându-se de acestea50.

După cum este cunoscut, secole la rând Ucraina a 
fost dependentă din punct de vedere economic şi poli-
tic de Rusia. În consecinţă, sistemul juridic ucrainean a 
fost, în mare măsură, subordonat sistemului juridic rus, 
care a avut propria istorie. După Marea Revoluţie din 
Octombrie 1917, s-au intensificat procesele de elabora-
re a legilor în domeniul relaţiilor de căsătorie şi familie. 
Legislaţia matrimonială din Ucraina formându-se pe 
baza celei ruse, cu un decalaj de timp specific.

Astfel, în iulie 1919, Republica Sovietică Socialis-
tă Ucraina (RSSU) a adoptat primul Cod familial, care 
însă, de fapt, nu a intrat în vigoare în legătură cu opera-
ţiunile militare pe teritoriul Ucrainei. Acesta consacra 
principiul separării proprietății premaritale şi a proprie-
tăţii dobândite de soţi în timpul căsătoriei.

La sfârşitul războiului civil, s-a ridicat problema 
de actualizare a legislației existente şi crearea de noi 
legi, inclusiv în domeniul relațiilor familiale. Astfel, 
Codul legilor despre familie, căsătorie şi de stare civilă 
al RSSU, adoptat în 1926, consacră principiul comuni-
tăţii asupra bunurilor dobândite de către soţi în timpul 
căsătoriei.

O reformă radicală în reglementarea relaţiilor fami-
liale din perioada sovietică a fost realizată la 27 iunie 
1968, când au fost adoptate Legile fundamentale des-
pre căsătorie şi familie ale URSS şi republicilor uni-
onale, iar ulterior Codurile despre căsătorie și familie 
ale republicilor unionale. Astfel, la 20.06.1969, Rada 
Supremă a adoptat Codul legilor despre căsătorie şi 
familie al RSSU, care prevedea regimul matrimonial 
legal al comunității bunurilor dobândite în timpul căsă-
toriei și separației bunurilor deținute până la încheierea 
căsătoriei51.

Noţiunea de contract matrimonial a apărut în 1992, 
când Codul din 1969 a fost completat cu un nou arti-
col – art.27-1, care acorda persoanelor ce doreau să se 
căsătorească dreptul să „încheie, la dorinţa lor un acord 
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despre rezolvarea situaţiilor familiale şi să prevadă 
drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor”. Un an 
mai târziu, la 16 iunie 1993, a apărut o Hotărâre a Cabi-
netului Miniştrilor Ucrainei „Despre ordinea încheierii 
contractului matrimonial”, care reglementa principale-
le momente privind încheierea acestui document52.

Pe parcursul perfecționării procesului legislativ a 
apărut tendința de a adopta un Cod familial indepen-
dent. Astfel, la 10 ianuarie 2002, Rada Supremă a adop-
tat actualul Сod familial al Ucrainei, care acordă soţilor 
dreptul de a crea propriul regim matrimonial, începând 
cu anul 2004.

Totuși, după cum arată datele statistice prezentate 
de Ministerul Justiției, în Ucraina, în anul 2010 au fost 
înregistrate aproape 306.000 de nunţi şi încheiate doar 
1.037 de contracte matrimoniale, ceea ce înseamnă 
că doar 0,3% din populația ucraineană a ales regimul 
matrimonial contractual. Același sondaj arată că în 
comparație cu anul 2009, când au fost semnate 942 de 
contracte matrimoniale, se observă o tendinţă pozitivă 
în acest sens. Apropo, sondajul mai arată că aproximativ 
jumătate din aceste contracte sunt înregistrate în Kiev. 
Spre exemplu, în Crimeea, în 2010, au fost înregistrate 
33 de contracte matrimoniale, iar în 2009 – 2553. Acest 
indice este caracteristic și pentru alte orașe urcainești, 
precum: Harkov, Poltava, Odesa, Lvov şi din regiunea 
Doneţk54.

În România, timp de aproape un secol (1864-1954), 
înţelegerea matrimonială a fost în vogă mai ales între 
românii de viţă nobilă, care se pare că nu concepeau o 
căsătorie fără semnarea prealabilă a unui asemenea act. 
Cele mai importante căsătorii primeau acest calificativ 
doar după ce capii celor două familii puneau la punct 
până în cele mai mici detalii modalitatea de a face din 
două averi considerabile una sigură şi mai mare55.

În Codul civil român din 1864 era stabilit ca regim 
matrimonial legal regimul separației de bunuri, situație 
întâlnită la vremea respectivă în Italia și în alte țări eu-
ropene. Acest regim matrimonial se aplica ori de câte 
ori soții nu-și stabileau un altul prin contract de căsă-
torie56.

Deși, Codul civil nu reglementa regimul separației 
de bunuri ca regim aparte, de sine stătător, ci numai 
așa-numita „separație judecătorească”57, totuși era una-
nim admis că ceea ce caracteriza regimul separației de 
bunuri era faptul că averea fiecărui soț rămânea com-
plet separată de averea celuilalt soț, fiecare dintre ei 
păstrând dreptul exclusiv de administrare, folosință și 
dispoziție cu privire la bunurile din proprietatea sa, cu 
singura îndatorire de a contribui la sarcinile căsătoriei.

În afară de regimul seprației de bunuri, care era 
regimul legal, un alt regim matrimonial deosebit de 
frecvent întâlnit era regimul dotal. Acesta era singurul 
regim reglementat de Codul civil român din acea peri-
oadă, deși era un regim matrimonial contractual. Astfel, 
în sistemul Codului civil din 1864, soții erau liberi să-și 

aleagă regimul matrimonial care le convenea. Cele mai 
multe dintre dispozițiile privitoare la regimurile matri-
moniale aveau un caracter supletiv, ceea ce înseamnă 
că ele își găseau aplicarea numai în cazul în care soții 
nu conveneau altfel. 

Specific convenției matrimoniale din acea perioa-
dă era faptul că trebuia să fie făcută solemn, în formă 
autentică, înainte de celebrarea căsătoriei și public, 
în sensul că trebuia transcrisă într-un registru special 
ținut la grefa fiecărui tribunal pentru ca terții să poa-
tă lua cunoștință de regimul matrimonial instituit de 
soți și de situația juridică a bunurilor lor. De aseme-
nea, convențiile matrimoniale, spre deosebire de alte 
contracte, nu mai puteau fi modificate după celebrarea 
căsătoriei58.

Deci, în calitate de regim matrimonial convențional, 
Codul civil din 1864 propunea regimul dotal pe care 
soții îl puteau adopta făcând declarația respectivă în 
contractul de căsătorie, în lipsa unei asemenea declarații 
ei fiind considerați căsătoriți sub regimul separației de 
bunuri. 

În regimul dotal, femeia nu putea face acte de 
dispoziție cu privire la bunurile dotale decât cu 
încuviințarea soțului sau, dacă acesta refuza, cu 
încuviințarea justiției59. Prin norma cuprinsă în 
art.1224 al Codului civil din 1864 se dădea expresie 
inegalității dintre sexe: „Verice convențiuni matrimo-
niale sunt libere între soți, întrucît acelea nu vatămă 
drepturile bărbatului de cap al familiei sau de cap 
al asociațiunii conjugale, și întrucît nu derogă de la 
dispozițiunile prohibitive ale acestui codice”. Astfel, 
bărbatul era considerat capul familiei, iar femeia era 
supusă „puterii maritale” a bărbatului, fiind conside-
rată incapabilă juridicește de a-și exercita drepturile 
decât în baza unei „autorizații maritale” prealabile60.

Regimul dotal, ce s-a transmis în dreptul modern 
din dreptul roman, unde era regim matrimonial legal, a 
existat în dreptul românesc până la intrarea în vigoare 
a Constituției Republicii Populare Române din 1948, 
care a declarat principiul egalității soților, abrogând ta-
cit dispozițiile Codului civil cu privire la acest regim 
matrimonial61. Abrogarea tacită a regimului dotal s-a 
produs prin norma cuprinsă în art.105 din Constituție, 
care prevedea că odată cu publicarea ei „se desființează 
toate dispozițiile din legi, decrete, regulamente și orice 
alte dispoziții contrare prevederilor Constituției”. 

În așa fel, instanțele judecătorești fuseseră implicit 
chemate să stabilească care texte din Codul civil nu mai 
erau compatibile cu dispozițiile constituționale, sau să 
ofere interpretări noi, creatoare, în lumina principiilor 
stabilite de legea fundamentală62. Practica judiciară a 
stabilit, în pofida regimului separației de bunuri, con-
siderat regim matrimonial legal, că potrivit principiului 
constituțional al egalității sexelor soții sunt supuși, de 
regulă, regimului comunității de bunuri63.

Noțiunile noi care s-au utilizat erau acelea de „pa-
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trimoniu conjugal” și „comunitate de fapt”, prin ele 
urmărindu-se să se desemneze comunitatea de bunuri 
a soților, precum și să se recunoască contribuția, prin 
munca în gospodărie, a femeii casnice64. În virtutea 
principiului egalității dintre bărbat și femeie s-a con-
siderat că soții aveau obligația de a contribui amân-
doi la cheltuielile căsniciei, inclusiv cele impuse de 
întreținerea, creșterea și educarea copiilor65.

Într-adevăr, regimul dotal era contrar, prin poziția 
de subordonare a soției, principiului egalității femeii cu 
bărbatul, înscris în art.83 din Constituție66. Acest regim 
cunoscând o mare răspândire în Europa până în a doua 
jumătate a sec.XIX67.

Puțini ani au trebuit să treacă de la adoptarea 
Consituției, pentru ca regimul separației de bunuri să 
fie considerat contrar ideii de unitate și solidaritate, 
care stă la baza familiei de tip socialist, constituind o 
expresie a individualismului burghez. „Când soții sunt 
legați prin afecțiune și interese, aspirații și vederi co-
mune, când domiciliază, gospodăresc și-și cresc copiii 
în comun, apare cu totul contradictor ca bunurile lor să 
fie separate” 68.

Noilor condiții sociale, economice și politice din 
România, noului conținut socialist al raporturilor de 
familie, poziției de egalitate și de independență de care 
se bucură femeia în statul român, trebuie să le cores-
pundă un regim matrimonial adecvat, acesta devenind 
regimul comunității de bunuri69.

Preluat de la francezi, odată cu asimilarea Codului 
lui Napoleon din 1804 şi transpus în Codul civil din 
1864, obiceiul acordului matrimonial se potrivea atât 
de bine românilor încât părea că nu va ieşi niciodată 
din vigoare. Nu avea să fie aşa. La 1 februarie 1954, 
intră în vigoare noul Cod familial al Republicii Popula-
re Române din 29.12.1953. Marea Adunare Naţională 
de atunci împrumutând integral Codul familial sovietic 
a scos în afara legii regimul matrimonial contractual, 
cosiderându-l degradant şi imoral70.

După intrarea în vigoare a acestui cod, toate relațiile 
familiale erau cârmuite de noile prevederi imperative. 
Potrivit art.4 alin.(1) și (2) din Decretul de punere în 
aplicare nr.31/1954, soții sunt supuși, de la data intrării 
în vigoare a Codului familial, dispozițiilor acestuia în 
privința relațiilor lor patrimoniale, indiferent de data 
căsătoriei și oricare ar fi regimul lor matrimonial, le-
gal sau convențional de mai înainte71. Totuși, calitatea 
de bun comun nu putea fi opusă terților, care la data 
intrării în vigoare a Codului familial erau titularii unor 
drepturi reale asupra bunurilor soților72. Cu alte cuvin-
te, actele juridice de administrare încheiate cu terții, 
privitoare la bunurile existente în patrimoniul soților 
rămâneau cârmuite de legislația anterioară, în vigoare 
la data încheierii actelor juridice73.

Astfel, în România ca și în toate fostele țări socialis-
te, dreptul matrimonial a cunoscut o evoluție specifică, 
în sensul limitării libertății de organizare și funcționare 

a relațiilor patrimoniale dintre soți. Codul familiei, în 
vigoare din 1954, a instituit, în așa mod, regimul matri-
monial legal, unic, obligatoriu și imutabil al comunității 
bunurilor dobândite în timpul căsătoriei74, fiind evident 
că asupra modului de reglementare a raporturilor patri-
moniale dintre soți și-a pus amprenta perspectiva „co-
lectivistă” a acelor vremuri75.

Odată cu reinstaurarea democrației în România, 
necesitatea redării posibilității de alegere a regimului 
matrimonial pe care fiecare familie îl consideră cel mai 
potrivit situației concrete devine evidentă76, însă, după 
1989, Codul familiei din 1954 nu a fost propus spre 
modificare ori atacat la Curtea Constituţională. „După 
Revoluţie, nu s-a demarat aşa cum se aştepta un proces 
al comunismului”, spune un avocat specialist. „Astfel 
s-ar fi putut declara anticonstituţionale toate legile de 
după instaurarea comunismului, deci şi sovieticul Cod 
al familiei”.

Care să fie motivul? Specialiştii sunt de păreri di-
ferite şi devin cu atât mai vehemenţi, cu cât discuţia se 
apropie de faimosul Contract matrimonial. „Este imo-
ral” spune un avocat care a ajuns la această părere în cei 
43 de ani de experienţă juridică. „De ce ar fi nevoie de 
un Contract matrimonial? E un instrument sigur de şan-
taj conjugal, e actul care pune cinic la punct divorţul. 
Normal este ca oamenii să se căsătorească din dragoste, 
nu gândindu-se la cum s-ar putea căpătui”. 

Nu de aceeaşi părere este unul dintre colegii lui care 
spune că motivul adevărat pentru care românii n-au 
de ce recurge la un asemenea aranjament este sărăcia: 
„Suntem o ţară pauperă. În primul rând, înţelegerea 
matrimonială privind partea financiară îi priveşte doar 
pe cei bogaţi care au ce apăra prin semnarea unui ase-
menea acord. Dar restul? Atâta timp cât se pune pro-
blema traiului din două salarii, asupra cărei chestiuni 
să convină ei? Ar fi stupid să se discute că unul câştigă 
cu o sută sau două sute de lei mai mult decât altul, şi, 
prin urmare, bunurile comune să nu se mai considere în 
devălmăşie, ci pe cote-părţi”77.

În această perioadă, când convenția matrimonială în 
România nu era recunoscută, în doctrină s-a încercat 
trasarea unor repere, ținând seama de reglementările 
din trecut, doctrina străină și dreptul comparat. În lipsa 
unor termeni legali, doctrina a utilizat noțiunile pre-
cum „convenție de căsătorie”, „contract matrimonial”, 
„contract sau acord prenupțial”. În doctrina interbelică 
românească, fiind numită „contract solemn, public, si-
nalagmatic, accesoriu actului juridic al căsătoriei, ire-
vocabil”78.

Începând cu 1 octombrie 2011, prevederile aferente 
relațiilor familiale sunt reglementate de noul Cod ci-
vil român din 2009, care instituie libertatea încheierii 
convențiilor matrimoniale prin oferirea, la alegere, a 
unuia din trei regimuri matrimoniale: comunitatea lega-
lă, separația de bunuri sau comunitatea convențională. 
Astfel, în România este recunosct regimul legal al 
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comunității de bunuri, regimul contractual al separației 
de bunuri sau orice alt regim matrimonial contractual 
creat de soți.

Totodată, Codul civil prevede regula regimului pri-
mar, de la care soții nu pot deroga. Astfel, prin convenția 
matrimonială nu se poate deroga, sub sancțiunea nulității 
absolute, de la dispozițiile legale privind regimul matri-
monial ales decât în cazurile anume prevăzute de lege.  
De asemenea, convenția matrimonială nu poate aduce 
atingere egalității dintre soți, autorității părintești sau 
devoluțiunii succesorale legale.

în Republica Moldova, instituţia contractului ma-
trimonial a cunoscut o evoluţie similară cu cea din Ro-
mânia şi Rusia, la diferite etape istorice de dezvoltare 
cunoscând diferite trăsături caracteristice. 

Conform legislaţiei familiale anterioare, relaţiile 
matrimoniale dintre soţi se reglementau numai de lege. 
Orice alte acorduri privind gestionarea şi împărţirea 
proprietăţii matrimoniale comune erau contrare legii 
şi, respectiv, declarate nule. Se considera că-n familia 
sovietică aspectul spiritual prevalează asupra celui ma-
trimonial. Proprietatea soţilor o formau, îndeosebi, bu-
nurile de consum (îmbrăcăminte, mobilă etc.), de aceea 
a împărţi nu era ce. Din această cauză, regimul matri-
monial legal (al proprietăţii în devălmăşie) răspundea 
intereselor majorităţii familiilor şi necesitatea de a re-
glementa altfel relaţiile matrimoniale nu exista. Însă, 
odată cu apariţia proprietăţii private, situaţia s-a schim-
bat. Au apărut familii, care dispun de venituri enorme 
şi care au simţit necesitatea de a-şi apăra proprietatea, 
capitalul familial.

În legătură cu aceasta, legiuitorul RM a împrumutat 
normele statelor străine privind regimul matrimonial 
contractual, oferind soţilor posibilitatea să-şi formeze 
regimul matrimonial după propria voinţă. Astfel, nor-
mele legale care reglementau relaţiile matrimoniale au 
început să poarte un caracter dispozitiv, oferind posi-
bilitatea de a privi căsătoria ca un „contract cu putere 
juridică”. Cu alte cuvinte, conținutul raporturilor patri-
moniale dintre soți nu s-a schimbat, însă normele im-
perative ale legii au fost înlocuite cu norme dispoziti-
ve, fiind introduse noțiunile de „regim legal” și „regim 
contractual” al bunurilor soților79.

Noţiunea de „regim matrimonial contractual” apare 
pentru prima dată în legislaţia RM odată cu adoptarea 
Codului familiei din 26.10.2000, care dedică acestui 
institut un capitol separat, în care definește contractul 
matrimonial, reglementând conţinutul acestuia, modul 
de încheiere, modificare şi reziliere, temeiurile de în-
cetare şi declarare a nulităţii contractului matrimonial, 
precum şi modul de garantare a drepturilor creditori-
lor.

În RM contractul matrimonial este puțin răspândit. 
Aceasta se datorează, în primul rând, faptului că acestui 
institut abia acum i s-a acordat reglementare juridică, 
iar în al doilea rând – legea RM păstrează averea soţi-
lor de până la căsătorie în proprietate personală. Astăzi, 

când se observă creşterea numărului întreprinzătorilor, 
pe de o parte, şi a divorţurilor, pe de altă parte, consi-
derăm că şi numărul persoanelor care vor apela la în-
cheierea contractelor matrimoniale va creşte. Aceasta 
s-a observat şi în statele unde contractul matrimonial 
cunoaşte reglementarea legală de zeci de ani.

Referitor la cele expuse în paragraful de faţă, putem 
concluziona că din punct de vedere istorico-juridic apa-
riţia institutului regimului matrimonial contractual este 
legată de egalitatea soților și libertatea divorțului. De-
sigur că aspectul istorico-juridic al relațiilor familiale 
este stâns legat de relațiile sociale existente în diferite 
perioade ale evoluției sale. Astfel, apariția și dezvolta-
rea proprietăţii private este unul din factorii principali 
care a dus în toate timpurile la instaurarea libertății re-
gimurilor matrimoniale.

Regimul matrimonial contractual era cunoscut încă 
în dreptul roman, însă sub alte forme și denumiri. În 
anumite perioade istorice, a cunoscut momente de de-
cădere, în altele de restabilire. După cel de al Doilea 
Război Mondial, dreptul familiei în diferite state se 
caracterizează prin stabilitate și reglementare conser-
vativă.

Astăzi, institutul regimului matrimonial contractu-
al se întâlneşte în legislaţia diferitelor state, cunoscând 
diverse forme de reglementare, în cele mai multe ca-
zuri soții având libertatea de a forma propriul regim 
matrimonial. Totuși, în practică, contractul matrimoni-
al cunoaște o răspândire mai pronunțată în statele din 
Europa de Vest, în America şi Canada. Unei asemenea 
popularităţi el este dator mişcărilor feministe pronun-
ţate şi lupta „sexului frumos” pentru drepturile sale – 
egalitatea bărbatului şi femeii în căsătorie. 

Dacă în secolele trecute era cunoscută mai ales că-
sătoria bazată pe interes, negociată între familiile vi-
itorilor soţi, astăzi a devenit predominantă în cea mai 
mare parte a ţărilor lumii căsătoria din dragoste.
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SUMMArY
In the EU law there are two theories claiming to determine lex societatis. According to the first - the 

incorporation theory - a corporation is founded and operates being based upon the municipal law of 
the state where the registered office was declared, irrespective of the place its actual corporate activity 
occurs or its decision making bodies are situated. This theory is followed in countries as Great Britain, 
Netherlands or Ireland. 

The second theory - the real seat theory or head office theory (siege reel or Sitztheorie) - is defended 
in its pure form in Germany and asserts that the law applied to a trading company is the law of the state 
where its central administration seat is situated. Hence, a state applying the real seat theory will recog-
nize a trading company as falling into the scope of its own legal system if the mentioned company has its 
actual administration seat on its territory, irrespective of the circumstance that the registered office was 
declared to be on the territory of another state.

The real seat theory constitutes an extreme limitation of the freedom of settlement for trading compa-
nies within the common market.  

vreme de dihotomia dintre abordarea structurală şi 
punctul de vedere formal. Sub aspect formal, sediul 
unei societăți comerciale, numit şi sediul statutar, 
este locul declarat în actul constitutiv al persoanei 
juridice respective şi care va apărea în toate actele 
oficiale ale societății.

Din punct de vedere structural, sediul societății 
este numit sediu real şi este reprezentat de locul efec-
tiv în care se află administrația centrală a unei societăți 
comerciale şi organele sale decizionale, indiferent de 
locul stabilit ca sediu prin intermediul actului consti-
tutiv. Sediul real, ca loc unde sunt adoptate deciziile 
fundamentale pentru funcționarea societății, îşi justifi-
că utilitatea prin ideea că centrul decizional al oricărei 
societăți trebuie să fie cât mai aproape de activitatea 
de producție a societății în cauză1.

Sediul social prezintă relevanță la nivel comuni-
tar, putând juca diverse roluri (factor de legătură în-
tre o societate comercială şi sistemul de drept al unui 
stat-membru, domiciliul societății în scopul aplicării 
dispozițiilor legale de drept material, criteriu de deter-
minare a jurisdicției competente) 2.

În realitate, suntem în prezența unei duble deter-
minări: sediul social determină legea aplicabilă unei 
societăți comerciale (lex societatis) prin legătura pe 
care o stabileşte între societatea în cauză şi sistemul 

de drept al statului-membru, dar, în acelaşi timp, 
noțiunea de sediu social este determinată de legea sta-
tului-membru pe teritoriul căruia a fost declarat sediul 
statutar sau se află sediul real.

În consecință, pornind de la această dublă determi-
nare, sunt împărtăşite două mari concepții în funcție 
de care se stabileşte lex societatis. O primă teorie apli-
cată de statele-membre ale Uniunii Europene este te-
oria incorporațiunii – incorporation theory – potrivit 
căreia o societate este constituită şi funcționează în 
conformitate cu legea statului pe teritoriul căruia şi-a 
declarat sediul statutar, fiind fără relevanță locul în 
care îşi desfăsoară activitatea propriu-zisă sau locul în 
care se află organele decizionale ale societății. Aceas-
tă teorie este împărtășită în spațiul comunitar, printre 
alte state, de Anglia, Olanda și Irlanda3.

Potrivit celei de-a doua teorii, teoria sediului real 
– real seat theory, head office theory sau siege réel, 
respectiv Sitztheorie în dreptul german – promovată 
în forma sa pură de Germania, legea aplicabilă unei 
societăți comerciale aparține statului pe teritoriul că-
ruia se află administrația centrală. În consecință, un 
stat care aplică teoria sediului real va recunoaște o 
societate comercială ca aparținând propriului sistem 
de drept, dacă societatea în cauză are administrația 
centrală pe teritoriul său, independent de statul pe te-
ritoriul căruia a fost declarat sediul statutar. După cum 
vom vedea, teoria sediului real constituie o formă de 

COMPATIbILITATEA  TEORIEI  SEDIULUI  SOCIAL  REAL 
CU  DREPTUL  UNIUNII  EUROPENE 
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n privința sediului societăților comerciale, li-
teratura de specialitate este marcată de multă 
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limitare excesivă a libertății de stabilire a societăților 
comerciale în interiorul pieței interne4.

Drept urmare a jurisprudenţei Daily Mail-Centros-
Uberseering-Inspire Art, problema de a şti dacă state-
le-membre mai pot sau nu utiliza criteriul sediului so-
cial (real) ca element de legătură în materie societară 
a fost una controversată.

În cauza Daily Mail din 1988, Curtea Europeană 
de Justiţie a reţinut o poziţie prudentă. Ea a afirmat 
atunci că societăţile sunt entităţi a căror constituire şi 
funcționare depinde, în mod necesar, de o lege statală 
(sunt „creaţii ale dreptului”), iar disparităţile existente 
între legislaţiile statelor-membre cu privire la elemen-
tele de legătură utilizate în dreptul internaţional privat 
societar nu au fost considerate de redactorii Tratatelor 
ca un obstacol în calea libertăţii de stabilire5. În speță, 
pentru a evita aplicarea legislației fiscale britanice cu 
privire la câteva operaţiuni financiare importante, pe 
care urma să le realizeze, societatea engleză Daily 
Mail a dorit să-şi transfere administraţia centrală în 
Olanda. După ce acordarea autorizației necesare a fost 
refuzată de trezoreria britanică, Daily Mail a contestat 
reglementarea în cauză, susținând că aceasta repre-
zintă un obstacol nejustificat în calea libertăţii sale de 
stabilire.

În schimb, în 1999, în cauza Centros, Curtea a 
declarat contrar dreptului Uniunii Europene refuzul 
autorităţilor daneze de a înmatricula sucursala unei 
societăţi legal constituite în Marea Britanie, al cărei 
sediu social real urma să fie Danemarca (transfer de 
facto de sediu social)6. Problema de a şti dacă această 
decizie putea fi interpretată ca o condamnare a cri-
teriului sediului social real a primit răspunsuri con-
tradictorii: dacă unii autori au susţinut indiscutabil 
soluţia7, alţii au recomandat moderaţie; în particular, 
aceştia din urmă au arătat că generalizarea decizi-
ei Centros ar fi inadecvată în măsura în care ipoteza 
de lucru a Curții de justiţie în speța analizată privea o 
societate ce se bucura, inclusiv după „deplasare”, de 
o existenţă legală în statul de constituire (ce consacra 
teoria încorporării)8. Decizia Uberseering din 2002, 
prezentată mai sus, nu a făcut decât să reînnoiască 
discuţiile. Deşi, nici de această dată, Curtea nu s-a 
pronunţat expres asupra problemei compatibilităţii te-
oriei sediului social real cu dreptul Uniunii Europene, 
a devenit clar că atunci când această teorie încalcă, în 
mod nejustificat, dreptul de liberă stabilire, statul în 
cauză trebuie să renunţe la folosirea sa; pentru că pro-
movarea indirectă a teoriei încorporării a avut legă-
tură, în speţă, numai cu capacitatea juridică, iar nu şi 
cu determinarea generală a legii aplicabile, îndoiala a 
putut persista. Dispunând, în hotărârea Inspire Art9, că 

aplicarea cu titlul de lege de poliţie a reglementărilor 
din statul în care o societate pur formal străină îşi are 
sediul social real este un obstacol nejustificat în calea 
libertăţii de stabilire a acesteia în Uniune. În speță, so-
cietatea Inspire Art Ltd., constituită în conformitate cu 
legea engleză, avea o sucursală în Olanda, înmatricu-
lată în Registrul comerţului din Amsterdam. Societa-
tea nu realiza niciun fel de activitate în afara Olandei 
şi, din acest motiv, ea intra în sfera de aplicare a legii 
olandeze cu privire la pseudo-foreign companies. In-
tervenind cu titlu de lege de poliţie, aceasta impunea 
respectarea unor reguli particulare de publicitate şi 
vărsarea unui capital social minim, sub sancţiunea an-
gajării răspunderii solidare a administratorilor pentru 
datoriile societăţii în caz de insolvenţă.

Curtea Europeană de Justiţie a dat, în 2003, o „lo-
vitură” suplimentară teoriei sediului social real10.

Decizia Cartesio din 2008 vine însă să clarifice 
lucrurile11. În speță, societatea maghiară Cartesio ur-
mărea transferarea sediului său social real în Italia, 
dorind să menţină, în acelaşi timp, înmatricularea în 
Registrul comerţului maghiar şi aplicarea subsecventă 
a legii maghiare. Având în vedere că dreptul maghiar 
se opunea unui astfel de transfer de sediu, impunând 
dizolvarea şi lichidarea prealabilă a societăţii în Un-
garia, Cartesio a susţinut că acesta reprezintă un ob-
stacol nejustificat în calea libertăţii sale de stabilire. 
Chemată să se pronunţe asupra compatibilităţii cu 
dreptul Uniunii Europene a legislaţiei maghiare ce 
condiţiona existenţa valabilă a unei persoane juridice 
maghiare de localizarea sediului social real al acesteia 
în Ungaria, Curtea a apreciat că, în starea actuală a 
dreptului Uniunii, statele-membre dispun de faculta-
tea de a stabili atât elementul de legătură impus pen-
tru ca o societate să fie considerată valabil constituită 
în conformitate cu legea sa naţională (şi susceptibilă 
astfel să poată invoca libertăţile europene de circu-
laţie), cât şi condiţiile necesare pentru a se menţine 
această calitate ulterior, fapt ce implică, pentru un 
stat-membru, posibilitatea de a refuza unei societăți 
constituite în conformitate cu legea sa dreptul de a-şi 
păstra personalitatea juridică în ipoteza în care îşi de-
plasează sediul real pe teritoriul unui alt stat-membru 
(§110)12.

Evoluţia jurisprudenţei Curţii de Justiţie Europene 
cu privire la libertatea de stabilire a societăţilor co-
merciale în interiorul pieţei comune constituie încă o 
dovadă în sensul că în lipsa unei armonizări legislative 
la nivel european, statele-membre continuă să promo-
veze, prin diverse norme legale, protejarea propriului 
sistem de drept faţă de societăţile comerciale înfiinţa-
te în conformitate cu legislaţia unui alt stat-membru. 
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Deşi, mijloacele sunt de fiecare dată diferite, rezul-
tatul urmărit rămâne acelasi, indiferent că este vorba 
despre cauza Centros, Uberseering sau Inspire Art, şi 
anume, obligarea indirectă a societăţilor comerciale 
constituite într-un stat-membru să respecte şi condi-
ţiile statului de primire referitoare la înfiinţarea unei 
societăţi comerciale, în pofida faptului că societăţile 
vizate de aceste condiţii se bucurau deja, în virtutea 
prevederilor Tratatului CE, de statutul de persoane 
juridice. 

Teoria sediului social (real) nu a fost formal de-
clarată contrară dreptului Uniunii Europene, astfel că 
legiuitorul poate liber să o consacre; totuşi, având în 
vedere întreaga jurisprudenţă menţionată mai sus, nu 
este mai puţin adevărat că aplicarea acesteia este înca-
drată în limite stricte atunci când în cauză sunt persoa-
ne juridice provenind din alte state-membre.
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SUMMArY
As a general rule the nullity sanctions produces its effects on the parties who concluded the civil ju-

ridical act. Nullity effects however can recoil on third parties when those obtained some rights from the 
resisting party whom the nullity was pronounced for. In this case the effects of nullity on third parties shall 
be governed by the principle of annulling the subsequent act following the annulment of the initial act.

în cauză, după cum actul juridic creează, modi-
fică sau stinge drepturi şi obligaţii exclusiv în rapor-
turile dintre părţi. 

Este regula dictată de principiul relativităţii efec-
telor actului juridic civil, potrivit căruia actul juridic 
produce efecte numai faţă de autorii sau autorul ac-
tului, fără a putea să profite ori să dăuneze altor per-
soane1. Conţinutul acestui principiu este foarte exact 
exprimat de adagiul res inter alios acta, aliis neque 
nocere, neque prodesse potest.

Efectele nulităţii se pot răsfrânge însă şi asupra 
terţilor, atunci când aceştia au dobândit drepturi de la 
partea împotriva căreia s-a pronunţat nulitatea.

În circuitul civil se întâmplă frecvent ca actele 
juridice să fie înlănţuite, iar situaţiile derivate din 
unele operaţiuni juridice să facă obiectul altora. Este, 
de exemplu, cazul actelor de dobândire a drepturilor 
reale, când o persoană transmite un drept, să spunem 
de proprietate, alteia, drept pe care l-a obţinut de la o 
altă persoană printr-o altă operaţiune juridică. Aceas-
ta determină ca actul juridic să constituie un mijloc 
derivat de dobândire a dreptului real, deoarece drep-
tul transmis derivă dintr-un titlu anterior. În cazul în 
care, în acest lanţ se găseşte o verigă slabă – un act 
nul, toate actele juridice care îl succed vor fi nule, 
deoarece din nimic nu se poate naşte decât nimic (ex 
nihilum nihil)2.

În consecinţă, efectele nulităţii actului juridic faţă 
de terţi vor fi guvernate de principiul anulării actului 
subsecvent ca urmare a anulării actului iniţial, care 
se exprimă solemn prin adagiul resoluto jure dantis, 
resolvitur jus accipientis (denumire pe care o vom 
folosi în continuare). 

Desemnăm prin acest principiu regula de drept, 

potrivit căreia anularea actului juridic iniţial atrage şi 
anularea actului juridic subsecvent, datorită legăturii 
juridice dintre aceste acte3.

Temeiul său se regăseşte în aceea că nulitatea a 
devenit cauză de întemeiere a actelor subsecvente si-
eşi, ceea ce determină să fie nul tot ceea ce succede 
unei cauze nule.

Principiul resoluto jure dantis, resolvitur jus ac-
cipientis este o consecinţă (o aplicaţie chiar) a altor 
două principii:

a principiului retroactivităţii, în temeiul căruia – 
dreptul, născut dintr-un act ce este anulat, se desfi-
inţează chiar pe data naşterii lui, astfel că cel ce ar 
fi trebuit să fie titularul dreptului respectiv se vede 
privat, lipsit de calitatea de titular al acestui drept;

a principiului de drept potrivit căruia nimeni nu – 
poate transmite un drept pe care nu-l are (nemo dat 
quod non habet) sau, cu alte cuvinte, nimeni nu poate 
transmite altuia mai multe drepturi decât are (nemo 
plus juris ad allium transferre potest quam ipse ha-
bet)4. Într-adevăr, de vreme ce dreptul transmiţătoru-
lui este desfiinţat retroactiv, înseamnă că a transmis 
altuia un drept pe care nu-l avea; de aici consecinţa: 
nici dobânditorul n-a devenit (sau nu putea deveni) 
titularul acestui drept.

În doctrină s-a subliniat5, pe bună dreptate, că din 
această justificare nu trebuie trasă concluzia potrivit 
căreia ar fi necesar ca actul juridic subsecvent să fie 
un act constitutiv sau translativ de drepturi reale. Prin-
cipiul anulării actului subsecvent, ca urmare a anu-
lării actului iniţial, îşi găseşte aplicare şi atunci când 
este vorba de drepturi de creanţă (spre exemplu, după 
încheierea unui contract de vânzare-cumpărare, cum-
părătorul încheie un contract de locaţiune, contract 
ce dă naştere numai unui drept de folosinţă ca drept 
de creanţă, iar dacă ulterior se va desfiinţa contractul 

ANALIZA  EFECTELOR  NULITĂŢII  ACTULUI  jURIDIC  CIVIL 
FAŢĂ  DE  TERŢI

Sergiu BoCA, 
magistru în drept, doctorand (USB „Alecu Russo”)

Recenzent: Veaceslav PÎnZArI, doctor în drept, conferenţiar universitar (USB „Alecu Russo”)

n principiu, efectele declarării nulităţii unui act 
juridic se răsfrâng numai asupra părţilor actului 
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de vânzare-cumpărare, în principiu, se va desfiinţa şi 
contractul de locaţiune). De altfel, este posibil ca nici 
unul dintre cele două acte juridice să nu fie constituti-
ve sau translative de drepturi reale (de exemplu, actul 
juridic primar îl reprezintă un contract de locaţiune, 
iar actul juridic subsecvent este un contract de sublo-
caţiune sau de cesiune a contractului de locaţiune).

În consecinţă, ipoteza în care se pune problema 
aplicării acestui principiu în materia nulităţii este ur-
mătoarea: A transmite, prin act juridic, lui B un anu-
mit drept (care, după cum am arătat, poate fi atât un 
drept real, cât şi unul de creanţă); B, la rândul lui, 
încheie un act cu C, căruia îi transmite acelaşi drept 
(dobândit de la A); ulterior, actul dintre A şi B este 
anulat. Drept consecinţă a principiului retroactivită-
ţii, B nu mai este titularul acelui drept, iar a princi-
piului restitutio in integrum, B trebuie să restituie lui 
A bunul care făcea obiectul acelui drept; B nu mai are 
însă în patrimoniul său acel drept, căci l-a transmis 
lui C. Rezultă că pentru ca B să restituie dreptul lui A, 
este necesar ca şi actul dintre B şi C să fie desfiinţat 
(întrucât B, socotit fiind că nu a dobândit acel drept, 
nu-l putea transmite lui C). 

În baza acestui exemplu se poate observa că prin-
cipiul resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis 
priveşte efectele nulităţii unui act (dintre A şi B) faţă 
de terţi (C).

Deşi acest principiu nu are o consacrare legală ex-
presă în normele Codului civil al Republicii Moldo-
va6, Codul familiei7 conţine o aplicaţie a sa în materia 
efectelor nulităţii actului juridic al căsătoriei. Astfel, 
art.44 din Codul familiei, intitulat „Consecinţele de 
declarare a nulităţii căsătoriei”, statuează în alin.(2): 
„Bunurile procurate în comun de către persoanele a 
căror căsătorie a fost declarată nulă aparţin acesto-
ra cu drept de proprietate în diviziune, iar contractul 
matrimonial se consideră nul (s.n.)”.

În ceea ce priveşte efectele declarării nulităţii că-
sătoriei cu privire la contractul matrimonial, în doc-
trină8 s-au arătat următoarele:

în primul rând, deşi există o legătură strânsă – 
dintre căsătorie şi contractul matrimonial, instituţie 
pe care orice regim matrimonial, legal sau conven-
ţional, înţelege să o servească, aceasta nu înseamnă 
însă că cele două categorii juridice sunt sudate soli-
dar. Fiecare dintre acestea are regimul său, căsătoria 
influenţând contractul matrimonial, şi nu invers;

în al doilea rând, nulitatea contractului matri-– 
monial nu va atrage nulitatea căsătoriei, în schimb, 
dacă căsătoria este declarată nulă sau anulată, efec-
tele contractului matrimonial nu se vor mai produce 
nici ele;

în rândul al treilea, art. 41 din Codul familiei – 
se referă la cauzele de nulitate a actului juridic al că-
sătoriei, nu şi a contractului matrimonial, astfel că, 
de multe ori, căsătoria poate să fie încheiată cu ne-
respectarea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de 
lege, în schimb contractul matrimonial să fie încheiat 
valabil.

Potrivit raţionamentelor invocate, aceiaşi autori 
analizează critic art.44 alin.(2) din Codul familiei şi 
susţin, pe bună dreptate, că în cazul declarării nuli-
tăţii căsătoriei, contractul matrimonial nu trebuie 
considerat nul, după cum prevede textul în discuţie, 
ci va fi caduc, pentru că a dispărut raţiunea acestuia. 
În consecinţă, s-a reţinut soluţia, pe care o împărtă-
şim, că declararea nulităţii căsătoriei produce efecte 
şi asupra contractului matrimonial, însă nu în sensul 
declarării nulităţii acestuia, ci a recunoaşterii caduci-
tăţii lui9.

În legislaţia civilă română, principiul resoluto jure 
dantis, resolvitur jus accipientis, de asemenea, nu se 
bucură de o consacrare legală cu titlu general, însă 
există o aplicare a sa în materie de ipotecă. Astfel, 
art.2376 din noul Cod civil român10, intitulat „Ipoteca 
unui drept anulabil sau condiţional”, prevede: „Cel 
ce are asupra bunului un drept anulabil ori afectat de 
o condiţie nu poate consimţi decât o ipotecă supusă 
aceleiaşi nulităţi sau condiţii”.

Anularea actului iniţial, indiferent de cauză, lasă 
fără suport juridic drepturile dobânditorului transmi-
ţător, ca şi când bunul nu ar fi părăsit niciodată patri-
moniul dispunătorului iniţial, astfel încât subdobân-
ditorul nu poate primi nimic prin actul subsecvent.

Logica generală diferă însă de logica juridicului. 
Dacă desfiinţarea actului iniţial implica doar interese-
le părţilor sale, efectul pretins prin desfiinţarea actu-
lui subsecvent ridică problema consecinţelor nulităţii 
asupra altor persoane.

Survenienţa cauzei de desfiinţare a dreptului 
transmiţătorului iniţial este însă de natură a crea o 
stare de incertitudine în circuitul civil, incertitudine 
care se răsfrânge negativ asupra încrederii subiecților 
în operaţiuni juridice importante, aspect de natură a 
influenţa întreaga viaţă a societăţii. De aceea, apli-
carea principiului resoluto jure dantis, resolvitur jus 
accipientis are în vedere punerea în balanţă a celor 
două valori: securitatea dinamică (siguranţa că drep-
tul ce urmează a fi achiziţionat nu va fi pierdut) şi cea 
statică a circuitului civil (protecţia drepturilor deja 
câştigate)11.

S-a reţinut că, în practică, aplicarea acestui princi-
piu se concretizează şi în două situaţii specifice:

în cazul în care la încheierea actului juridic – 
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este întrunită o condiţie prealabilă de valabilitate a 
acelui act, iar ulterior acea condiţie se dovedeşte a nu 
fi fost îndeplinită în mod valabil, fiind nulă. Desfiin-
ţarea (anularea) acelei condiţii face ca şi actul juridic, 
pe lângă care era condiţia de validitate, să fie desfiin-
ţat (anulat)12. De exemplu, în cazul „actelor autoriza-
te”, anularea autorizaţiei administrative (anulare ce 
constituie tot un act administrativ) atrage şi anularea 
actului juridic civil care se întemeia pe acea autori-
zaţie. Este o formă specifică de manifestare a princi-
piului resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, 
pentru că, printre altele, funcţionează în prezenţa a 
două acte ce fac parte din ramuri de drept distincte: 
dreptul civil şi, respectiv, dreptul administrativ;

în cazul existenţei a două acte juridice, dintre – 
care unul este principal, iar celălalt accesoriu, anu-
larea actului principal atrage şi anularea actului ac-
cesoriu, în temeiul principiului accesorium sequitur 
principale13. Se observă însă că în acest din urmă caz 
nu suntem în ipoteza propriu-zisă a principiului reso-
luto jure dantis, resolvitur jus accipientis, principiu 
care presupune două sau mai multe acte juridice suc-
cesive, prin care s-au transmis aceleaşi drepturi ori 
s-au constituit sau transmis drepturi aflate în strânsă 
legătură.

Excepţii de la principiul anulării actului sub-
secvent ca urmare a anulării actului iniţial. Apli-
carea riguroasă principiului anulării actului subsec-
vent în urma anulării actului iniţial ar periclita se-
curitatea dinamică a circuitului civil, ar crea situaţii 
inechitabile şi ar paraliza incidenţa altor importante 
principii de drept, cum ar fi: ocrotirea bunei-credinţe, 
apărarea siguranţei circuitului civil ş.a. Pe aceste din 
urmă principii, se întemeiază excepţiile de la aplica-
rea principiului resoluto jure dantis, resolvitur jus 
accipientis.

Sunt considerate excepţii de la principiul resoluto 
jure dantis, resolvitur jus accipientis acele cazuri în 
care, pentru anumite raţiuni, anularea actului juridic 
iniţial nu atrage şi anularea actului juridic subsec-
vent, ci acesta din urmă este menţinut, deşi se află în 
strânsă legătură cu actul juridic desfiinţat14. 

Aceasta înseamnă că, pentru anumite motive, anu-
larea actului juridic iniţial nu va mai atrage şi anula-
rea actului juridic subsecvent, care va fi menţinut; cu 
alte cuvinte, sunt excepţii de la acest principiu acele 
cazuri în care, deşi se realizează resoluto jure dantis, 
nu se mai realizează resolvitur jus accipientis.

Aşadar, deşi anularea actului juridic primar are 
drept consecinţă desfiinţarea dreptului care a fost 
constituit sau transmis prin intermediul acestui act, 
totuşi rămâne în fiinţă actul juridic încheiat ulterior 

de una din părţile actului juridic primar cu un terţ şi 
în legătură cu dreptul dobândit prin actul iniţial, oda-
tă cu actul juridic subsecvent menţinându-se şi drep-
tul dobândit de terţ în temeiul acestuia.

Am arătat anterior că acest principiu priveşte 
efectele nulităţii actului juridic faţă de terţi. Aceasta 
înseamnă că, dacă acest principiu ar fi pus în aplicare 
în toată rigurozitatea sa, ar fi primejduită, de multe 
ori, securitatea dinamică a circuitului civil. Pentru 
înlăturarea unui asemenea pericol, legea şi practica 
judecătorească, susţinute de doctrină, admit anumite 
excepţii de la acest principiu, prin acordarea preva-
lenţei altor principii, vrednice de o mai mare ocrotire, 
cum sunt: asigurarea securităţii şi stabilităţii circuitu-
lui civil, ocrotirea bunei-credinţe. 

Având în vedere aceste consideraţii de ordin gene-
ral, vom reţine următoarele excepţii de la principiul 
resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis:

1) Cazul subdobânditorului de bună-credinţă 
şi cu titlu oneros asupra unui bun mobil. Această 
excepţie îşi găseşte suportul normativ în două texte 
de lege: art. 331 şi 375 Cod civil. Astfel, art.331 alin.
(1) Cod civil statuează: „Dobânditorul de bună-cre-
dinţă dobândește dreptul de proprietate asupra bunu-
lui mobil şi în cazul în care cel care a dispus de bun 
nu era proprietarul lui”.

De regulă, în literatura de specialitate15, se arată 
că ipoteza acestei excepţii este următoarea: A îi în-
credinţează lui B un bun mobil, cu titlu precar (spre 
exemplu, se încheie un contract de comodat, de de-
pozit etc., adică un contract prin care nu se constituie 
sau transmite un drept real cu privire la bunul mobil 
respectiv), iar B vinde bunul în cauză lui C, acesta 
din urmă intrând în posesia bunului fiind de bună-
credinţă (crezând că a cumpărat bunul de la adevă-
ratul proprietar). Ulterior, contractul dintre A şi B se 
anulează (de exemplu, pentru un viciu de consim-
ţământ). Conform regulii generale, anularea actului 
iniţial (contractul de comodat, de depozit) ar trebui 
să atragă şi nulitatea actului subsecvent (contractul 
de vânzare-cumpărare), C fiind obligat să restituie 
bunul. Însă în cazul dat aceasta nu antrenează şi anu-
larea contractului dintre B şi C, întrucât C a dobândit 
bunul mobil cu titlu oneros şi a fost de bună-credinţă. 
În consecinţă, C se va apăra cu succes, menţinându-şi 
dreptul de proprietate în temeiul art. 331 Cod civil. 

S-a obiectat însă că ipoteza astfel luată nu consti-
tuie atât o excepţie de la principiul anulării actului 
subsecvent ca urmare a anulării actului iniţial, cât o 
excepţie numai de la principiul nemo dat quod non 
habet, de vreme ce prin actul juridic iniţial nu s-a cre-
at sau transmis un drept care să-i permită lui B înstră-
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inarea bunului mobil16. Cu alte cuvinte, nu s-ar pune 
problema ca, anulând actul juridic iniţial, să dispară 
(retroactiv) un drept subiectiv care, ulterior, a stat la 
baza încheierii actului juridic subsecvent.

Art. 331 Cod civil urmăreşte scopul apărării inte-
reselor dobânditorilor de bună-credinţă. Norma dată 
va fi aplicabilă doar în cazurile în care dobânditorul 
este de bună-credinţă, respectiv dobânditorul de rea-
credinţă nu va putea invoca beneficiul acordat prin 
acest text de lege.

La fel, norma în cauză este incidentă doar bunu-
rilor mobile, reieşind chiar din intitularea acesteia 
(„Dreptul dobânditorului de bună-credinţă asupra 
mobilelor”). În această privinţă, Hotărârea Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la aplicarea de 
către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglemen-
tează nulitatea actului juridic civil” statuează:

„Reieşind din publicitatea registrului bunurilor 
imobile, dobânditorul unui imobil care a achiziţionat 
bunul de la o persoană neîndreptăţită de a dispune 
de acest bun se va considera de rea-credinţă. Acest 
dobânditor nu poate invoca faptul necunoaşterii ele-
mentelor înscrise în registrul bunurilor imobile”17.

Regula generală ce se desprinde din art. 331 Cod 
civil este: dobânditorul de bună-credinţă dobândește 
dreptul de proprietate asupra bunului mobil şi în ca-
zul în care cel care a dispus de bun nu era proprie-
tarul lui. Buna-credinţă a dobânditorului se prezumă 
(în temeiul art. 9 alin.(1) Cod civil), contrariul ur-
mează să fie dovedit de cel ce îl invocă. Buna- sau 
reaua-credinţă a dobânditorului se va determina în 
dependenţă de faptul dacă ştia ori nu ştia, trebuia să 
ştie sau nu trebuia să ştie că cel ce înstrăinează bu-
nul nu este proprietarul acestuia. Reaua-credinţă nu 
poate fi acoperită nici printr-un act. Spre exemplu, 
reaua-credinţă nu va putea fi acoperită prin faptul 
că dobânditorul a dobândit bunul de la licitaţie or-
ganizată de instanţa judecătorească întru executarea 
unei hotărâri judecătoreşti, dacă dobânditorul ştia că 
cel ce înstrăinează bunul nu este proprietarul lui (la 
licitaţie adevăratul proprietar a comunicat dobân-
ditorului că bunul este al său)18. Important este că 
buna-credinţă trebuie să subziste până în momentul 
intrării în posesiune. 

Dacă regula este că dobânditorul de bună-credin-
ţă dobândește dreptul de proprietate asupra bunului 
mobil şi în cazul în care cel care a dispus de bun nu 
era proprietarul lui, apoi excepția de la această regulă 
este prevăzută în alin.(2) al aceluiaşi articol, conform 
căruia „Dobânditorul de bună-credinţă nu dobândeş-
te dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile în 
cazul în care bunul este furat, pierdut sau ieşit în alt 

mod din posesiunea proprietarului contrar voinţei lui 
sau dobânditorul l-a obţinut cu titlu gratuit”. 

Deci, dobânditorul de bună-credinţă nu va dobân-
di dreptul de proprietate asupra bunului mobil dacă 
bunul a ieşit din posesia proprietarului contrar voinţei 
sale (prin furt, pierdere, alt mod), precum şi în cazul 
dobândirii bunului cu titlu gratuit. Totuşi, dobândi-
torul de bună-credinţă va dobândi dreptul de propri-
etate asupra banilor, titlurilor de valoare la purtător 
şi asupra bunurilor dobândite la licitaţie, chiar dacă 
aceste bunuri au ieşit din posesia proprietarului con-
trar voinţei sale. 

În doctrină s-a arătat că în cazul actualului deţi-
nător al bunului, dobânditor de bună-credinţă de la 
un detentor precar, căruia bunul i-a fost încredinţat 
cu titlu gratuit, nu mai subzistă raţiunea ca lui să i 
se consolideze dreptul de proprietate asupra bunului, 
prin sacrificarea intereselor adevăratului proprietar. 
Lipsa de diligenţă a acestuia în alegerea persoanei 
căreia i-a încredinţat bunul poate fi acoperită de prin-
cipiul potrivit căruia trebuie protejat cel care se lup-
tă să evite o pagubă (certat de damno vitandi), nu 
cel care doreşte să păstreze un câştig (certat de lucro 
captando), ceea ce ar însemna protejarea intereselor 
adevăratului proprietar19. 

Un alt text de lege în care îşi găseşte aplicaţia ex-
cepţia în discuţie este art. 375 alin.(1) Cod civil, care 
prevede: „Dacă un bun a fost dobândit cu titlu oneros 
de la o persoană care nu a avut dreptul să-l înstrăine-
ze, proprietarul poate să-l revendice de la dobândito-
rul de bună-credinţă numai în cazul în care bunul a 
fost pierdut de proprietar ori de persoana căreia bunul 
a fost transmis de proprietar în posesiune sau dacă i-a 
fost furat unuia ori altuia, sau a ieşit în alt mod din 
posesiunea acestora, fără voia lor”. Cu alte cuvinte, 
dacă bunul a ieşit din posesia proprietarului cu con-
simţământul acestuia, fiind ulterior înstrăinat cu titlu 
oneros unui dobânditor de bună-credinţă de către o 
persoană ce nu avea dreptul să-l înstrăineze, posibili-
tatea revendicării bunului de către proprietar de la un 
astfel de dobânditor este anihilată. 

Această normă nu este altceva decât o consecinţă 
logică a aplicării art. 331 Cod civil. Într-adevăr, dacă 
legea recunoaşte că dobânditorul de bună-credin-
ţă dobândește dreptul de proprietate asupra bunului 
mobil şi în cazul în care cel care a dispus de bun nu 
era proprietarul lui, este firesc ca proprietarului să i 
se refuze apărarea dreptului său prin înaintarea unei 
acţiuni în revendicare în ipoteza descrisă. 

În concluzie, anularea actului juridic încheiat între 
proprietar şi detentorul precar nu va atrage şi anu-
larea actului juridic încheiat între detentorul precar 
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şi terţul dobânditor de bună-credinţă. Această raţiune 
se impune, deoarece proprietarul trebuie să suporte 
lipsa de diligenţă în alegerea persoanei căreia i-a în-
credinţat bunul, şi nu terţul care, cu bună-credinţă, a 
dobândit bunul de la cel care avea aparenţa că este 
proprietar. În acest caz proprietarul, lipsit de posibi-
litatea revendicării bunului, este în drept să intenteze 
o acţiune în instanţa de judecată şi să ceară de la per-
soana căreia i-a încredinţat bunul repararea prejudi-
ciului cauzat.

În consecinţă, vom reţine că această excepţie de 
la principiul resoluto jure dantis, resolvitur jus acci-
pientis îşi găseşte justificarea în ideea ocrotirii bunei-
credinţe a terţului dobânditor al bunului.

2) Cazul actelor de conservare şi de adminis-
trare a bunului. După cum se cunoaşte, în funcţie 
de importanţa lor, actele juridice civile se clasifică în 
acte de conservare, de administrare şi de dispoziţie.

Actele juridice de conservare sunt acelea care au 
ca scop preîntâmpinarea pierderii unui drept subiec-
tiv, în timp ce actele de administrare sunt acelea prin 
care se realizează o normală punere în valoare a unui 
bun sau a unui patrimoniu20. 

Păstrarea acestor acte în condiţiile desfiinţării ac-
tului iniţial este justificată de cele mai multe ori de 
interesul economic şi social sau de ocrotirea bunei-
credinţe. Cu toate acestea, actele juridice de admi-
nistrare nu vor fi menţinute dacă au fost încheiate în 
frauda drepturilor înstrăinătorului din actul iniţial – 
fraus omnia corrumpit21.

Ipoteza aplicării acestei excepţii este următoarea: 
A încheie cu B un contract de vânzare-cumpărare a 
unui imobil; B intră în stăpânirea imobilului (casă) şi 
face o serie de reparaţii imobilului, încheind pentru 
aceasta un contract de antrepriză cu un terţ C; apoi, 
actul de vânzare-cumpărare este anulat; în consecin-
ţă, casa trebuie restituită de către B lui A. În rigoarea 
sa, principiul resoluto jure dantis, resolvitur jus acci-
pientis ar trebui să ducă şi la desfiinţarea contractului 
de antrepriză încheiat între B şi C (act de administra-
re a bunului); totuşi, dat fiind interesul economic al 
unui asemenea act, el este menţinut (urmând ca A să-i 
plătească lui B valoarea acestor reparaţii necesare şi 
utile). 

3) Cazul aplicării art. 53 alin.(3) din Codul ci-
vil, potrivit căruia, deşi cel care a fost declarat mort 
pe cale judecătorească poate cere, după anularea hotă-
rârii declarative de moarte, restituirea bunurilor sale, 
totuşi, dobânditorul cu titlu oneros nu este obligat să 
restituie bunurile dacă nu se dovedeşte că la data do-
bândirii lor ştia că cel declarat decedat este în viaţă. 

Anulându-se hotărârea declarativă de moarte, în-

cetarea capacităţii de folosinţă a persoanei este înlă-
turată ca urmare a efectului retroactiv al nulităţii şi se 
va considera – în consens cu realitatea – că persoana 
a fost tot timpul în viaţă. Astfel, toate drepturile şi 
obligaţiile cărora li s-a pus capăt prin hotărârea de-
clarativă de moarte vor renaşte.

Cel mai important efect al anulării hotărârii de-
clarative de moarte sub aspect patrimonial este cel 
prevăzut de art.53 alin.(2-4) Cod civil, prin care cel 
declarat decedat poate cere restituirea bunurilor sale.

Cu toate acestea, dobânditorul cu titlu oneros nu 
este obligat să restituie bunurile dacă nu se dovedeşte 
că la data dobândirii lor ştia că cel declarat decedat 
este în viaţă.

Textul menţionat reglementează, practic, două ca-
tegorii de raporturi:

între cel declarat decedat şi moştenitorii aces-– 
tuia;

– între cel care a fost declarat decedat (şi ulterior 
a reapărut) şi subdobânditorul anumitor bunuri din 
succesiunea sa.

1) În cadrul primei categorii de raporturi juridice, 
la data morţii stabilită prin hotărâre judecătorească 
declarativă de moarte, se deschide succesiunea de 
oricare dintre moştenitorii cu vocaţie a persoanei 
declarate decedată. Anularea hotărârii declarative de 
moarte obligă moştenitorii prezumtivi, care au intrat 
în posesia bunurilor succesorale, să le restituie pro-
prietarului, care trăieşte. În acest sens, art.53 alin.(2) 
Cod civil prevede: „Independent de momentul apari-
ţiei sale, persoana declarată decedată poate cere de la 
oricare altă persoană să-i restituie bunurile care s-au 
păstrat şi care au trecut cu titlu gratuit la aceasta după 
declararea decesului său”.

2) Protejând însă buna-credinţă a terţului sub-
dobânditor al bunurilor de la moştenitorul aparent, 
legea face o excepţie de la principiul resoluto jure 
dantis, resolvitur jus accipientis, textul art.53 alin.(3) 
Cod civil precizând că dobânditorul cu titlu oneros 
nu este obligat să le restituie, decât dacă se face do-
vada că la data dobândirii ştia că persoana declarată 
decedată este în viaţă.

Din această normă rezultă că terţul subdobân-
ditor, pentru a nu suferi nici o consecinţă ca urmare 
a anulării hotărârii declarative de moarte, trebuie să 
întrunească următoarele condiţii:

 actul juridic încheiat cu privire la bun să fi fost – 
cu titlu oneros;

 terţul să fi fost de bună-credinţă, în sensul că la – 
data dobândirii nu a cunoscut că persoana declarată 
decedată era în viaţă.

În aceste împrejurări, actul rămâne valabil şi opo-



Nr. 5, 2012REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

56

zabil persoanei declarate decedată, a cărei hotărâre 
declarativă de moarte a fost anulată. Dobândirea 
dreptului de proprietate de către terţul subdobânditor 
s-a produs în momentul încheierii actului şi indepen-
dent de intrarea sa în posesia bunului, sau buna ori 
reaua-credinţă a moştenitorului aparent22. 

Nu va beneficia însă de prevederile art.53 alin.(3) 
Cod civil subdobânditorul aflat în următoarele situaţii:

a dobândit bunul printr-un act cu titlu gratuit;– 
a dobândit bunul cu titlu oneros, dar a fost de – 

rea-credinţă în momentul încheierii actului.
În aceste situaţii, actele de înstrăinare se vor desfi-

inţa şi terţii subdobânditori vor fi obligaţi să restituie 
bunurile.

Considerăm că aceste reguli se aplică în mod co-
respunzător şi în cazul în care actul a fost încheiat cu 
terţul subdobânditor nu de către moştenitorul aparent, 
ci de succesorii lui. Potrivit regulii generale, succe-
sorii moştenitorului aparent, fiind şi ei moştenitori 
aparenţi, trebuie să fie prezumaţi posesori de bună-
credinţă, reaua-credinţă trebuind să fie dovedită.

În concluzie, vom reţine că anularea actului ju-
risdicţional declarativ de moarte atrage desfiinţarea 
drepturilor transmise către moştenitorii celui decla-
rat decedat şi, pe cale de consecinţă, ar urma să fie 
desfiinţate şi actele juridice prin care aceşti moşteni-
tori au înstrăinat către terţe persoane bunurile care au 
aparţinut celui declarat mort, însă în temeiul art. 53 
alin.(3) Cod civil, va fi menţinut actul juridic cu titlu 
oneros încheiat cu un subdobânditor de bună-credin-
ţă. Observăm că şi în cazul acestei excepţii principiul 
resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis este în-
lăturat de principiul ocrotirii bunei-credinţe.

4) Cazul aplicării art.221 alin.(3) Cod civil, care 
prevede că în cazul trecerii bunului dobândit în baza 
unui act juridic fictiv la un terţ de bună-credinţă, se 
consideră că trecerea a avut loc în baza unui temei 
juridic valabil. 

Acest text de lege are ca scop apărarea terţului 
dobânditor de bună-credinţă. Prin derogare de la re-
gula potrivit căreia anularea actului iniţial atrage şi 
anularea actului subsecvent, în cazul anulării actului 
juridic fictiv, actul juridic în baza căruia bunul a tre-
cut la un terţ de bună-credinţă va fi considerat valabil. 
Şi de această dată excepţia îşi găseşte justificarea în 
acordarea prevalenţei principiului ocrotirii bunei-
credinţe.
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ficking of minors”. It is also stated that art.165 PC RM and art.210 PC Rom from 2009 should adopt a 
more appropriate title: “Trafficking of adults”.

dent al Codului penal al României din 28.06.2004. 
Totuşi, sub aspectul pregătirii terenului pentru adop-
tarea unei codificări penale succesoare, în anumite 
privinţe, Codul penal al României din 28.06.2004 
poate fi asemănat cu Proiectul Codului penal al 
Republicii Moldova din 18.04.20021 (în continuare 
– Proiectul).

Este interesant că, în Proiect, nu a existat un ar-
ticol consacrat exclusiv infracţiunii de trafic de fiin-
ţe umane, aşa cum a fost art.1132 CP RM din 1961. 
Reproducând într-o oarecare măsură dispoziţia de la 
art.1052 „Proxenetismul” al CP RM din 1961, art.232 
„Proxenetismul” din Proiectul Codului penal al Re-
publicii Moldova din 18.04.2002 stabileşte răspun-
derea pentru îndemnul sau constrângerea la prostitu-
ţie, ori înlesnirea prostituţiei sau tragerea de foloase 
de pe urma practicării prostituţiei de către o persoa-
nă, ori recrutarea unei persoane pentru prostituţie, 
ori traficul de persoane în acest scop2. 

Sub acest aspect, art.232 al Proiectului comportă 
similitudini cu art.329 CP Rom. din 1968, însă se 
deosebeşte mult de reglementările privitoare la tra-
ficul de persoane din Codul penal al României din 
28.06.2004. Printre aceste deosebiri se numără:

1) scopul traficului de persoane în sensul art.232 

al Proiectului poate fi unul singur: scopul practicării 
de către victimă a prostituţiei. Scopul infracţiunii de 
trafic de persoane adulte (art.204 CP Rom. din 2004), 
ca şi scopul infracţiunii de trafic de minori (art.205 
CP Rom. din 2004), cunoaşte forme numeroase, iar 
scopul obligării la practicarea prostituţiei este doar 
anul dintre acestea;

2) în art.232 al Proiectului nu se dezvăluie conţi-
nutul noţiunii de trafic de persoane. Din art.204 CP 
Rom. din 2004, se desprinde că traficul de persoane 
adulte presupune îmbinarea acţiunii principale (ex-
primate în recrutarea, transportarea, transferarea, ca-
zarea sau preluarea victimei) cu acţiunea adiacentă 
(concretizate în ameninţare, alte forme de constrân-
gere, răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de autoritate, 
profitare de imposibilitatea victimei de a se apăra ori 
de a-şi exprima voinţa, darea, acceptarea sau primi-
rea de bani ori de alte foloase pentru obţinerea con-
simţământului persoanei care are autoritate asupra 
victimei). Totodată, din art.205 CP Rom. din 2004, 
reiese că traficul de minori presupune săvârşirea re-
crutării, transportării, transferării, cazării sau preluă-
rii minorului în scopul exploatării acestuia;

3) în art.232 al Proiectului, nu este reflectată în 
nici un fel ipoteza transnaţionalităţii traficului de 
persoane, consemnate în cazul faptei incriminate la 
alin.(4) art.204 CP Rom. din 2004;
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ste necesar de consemnat că, în legislaţia penală 
a Republicii Moldova, nu există un corespon-
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4) în art.232 al Proiectului, nu apare sub nici o 
formă vreo precizare de genul celei de la art.206 CP 
Rom. din 2004, care atestă lipsa de orice valoare a 
consimţământului victimei traficului de persoane.

În altă ordine de idei, vom menţiona că, în Codul 
penal al României din 17.07.20093 (în continuare 
– CP Rom. din 2009), traficului şi exploatării persoa-
nelor vulnerabile îi este dedicat un capitol întreg. Se 
are în vedere cap. VII al titlului I „Infracţiuni contra 
persoanei” din partea specială a Codului penal al Ro-
mâniei din 17.07.2009. Iată ce susţine V. Cioclei în 
legătură cu acest capitol: „Capitolul VII cuprinde in-
fracţiunile de trafic şi de exploatare a unor persoane 
vulnerabile, fiind aduse în acest capitol incriminări 
cuprinse în prezent în Legea României nr.678/2001 
şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României 
nr.194/20024. Textele de incriminare a traficului de 
persoane, de minori şi de migranţi au fost sistemati-
zate pentru o mai uşoară înţelegere şi o mai bună co-
relare cu alte texte de incriminare, fără a li se aduce 
însă modificări substanţiale”5.

După această precizare, vom menţiona că, în CP 
Rom. din 2009, traficului de persoane adulte şi trafi-
cului de minori le sunt dedicate articole aparte: art. 
210 şi 211. Prin aceasta îşi confirmă continuitatea 
concepţia incriminării distincte a faptelor în cauză, 
consacrată în Legea României nr.678/2001 şi în Co-
dul penal al României din 28.06.2004.

Din această perspectivă, la art.210 „Traficul de 
persoane”, se stabileşte: „(1) Recrutarea, transpor-
tarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei 
persoane în scopul exploatării acesteia, săvârşită: 
a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau 
abuz de autoritate; b) profitând de imposibilitatea de 
a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de starea 
de vădită vulnerabilitate a acelei persoane; c) prin 
oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori 
de alte foloase în schimbul consimţământului per-
soanei care are autoritate asupra acelei persoane, se 
pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi inter-
zicerea exercitării unor drepturi; (2) consimţămân-
tul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză 
justificativă.”

Fapta de trafic de minori în formă neagravată este 
incriminată la alin.(1) art.211 CP Rom. din 2009. 
Conform acestei norme, recrutarea, transportarea, 
transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, 
în scopul exploatării acestuia, se pedepseşte cu în-
chisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării 
unor drepturi. Răspunderea pentru traficul de minori 
în formă agravată este prevăzută la alin.(2) art.211 
CP Rom. din 2009: „Dacă fapta a fost săvârşită în 

condiţiile alin.(1) art.210 CP Rom. din 2009, pedeap-
sa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea 
exercitării unor drepturi”. Ca şi la alin.(2) art.210 CP 
Rom. din 2009, alin.(3) art.211 CP Rom. din 2009 
prevede: „Consimțământul persoanei victimă a trafi-
cului nu constituie cauză justificativă.”

Comportă interes prevederea, caracterizată prin 
noutate, de la art.216 CP Rom. din 2009: „Fapta de 
a utiliza serviciile prevăzute în art.182 CP Rom. din 
20096, prestate de o persoană despre care benefici-
arul ştie că este victimă a traficului de persoane ori 
a traficului de minori, se pedepseşte cu închisoare 
de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu 
constituie o infracţiune mai gravă.” Iată ce afirmă 
în legătură cu această prevedere V.Cioclei: „În urma 
ratificării de către România a Convenţiei Consiliului 
Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe 
umane7 (prin Legea nr.300 din 11.07.2006 pentru 
ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind 
lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată 
la 03.05.2005, deschisă spre semnare şi semnată de 
România la Varşovia la 16.05.20058), a fost introdu-
să o incriminare nouă – folosirea serviciilor care fac 
obiectul exploatării unei persoane traficate (incrimi-
nare cerută de art.19 din Convenţie). Spre exemplu, 
textul va fi aplicabil în cazul persoanei care acceptă 
să primească prin transplant un organ, ştiind că este 
prelevat ilegal de la o victimă a traficului de persoa-
ne, sau al celui care acceptă să folosească munca for-
ţată impusă acestor persoane”9.

Este cazul de menţionat că, în Codul penal al Re-
publicii Moldova din 18.04.2002, lipseşte o normă 
similară cu art.216 CP Rom. din 2009. Doar în unele 
cazuri, folosirea serviciilor care fac obiectul exploa-
tării unei persoane traficate intră sub incidenţa dis-
poziţiilor CP RM din 18.04.2002 (de exemplu, art. 
167 şi 168). Considerăm necesară completarea legii 
penale a Republicii Moldova cu o normă în care ar 
fi incriminată fapta de folosire a serviciilor care fac 
obiectul exploatării unei persoane traficate (indife-
rent de forma sub care se prezintă o asemenea ex-
ploatare şi indiferent de faptul dacă victima este o 
persoană adultă sau o persoană minoră), dacă fapta 
în cauză nu reprezintă obiectul de reglementare al 
unor norme speciale (cum sunt, de exemplu, art.167 
şi 168 CP RM).

Pe cale de consecinţă, recomandăm completarea 
Codului penal al Republicii Moldova din 18.04.2002 
cu art. 1651, având următorul conţinut:

„Articolul 166. Folosirea serviciilor care fac 
obiectul exploatării unei persoane traficate

Utilizarea serviciilor prestate de o persoană des-
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pre care beneficiarul ştie că este victimă a traficului 
de fiinţe umane ori a traficului de copii, dacă fapta 
nu constituie o infracţiune mai gravă, se pedepseşte 
cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se 
pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 
de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a 
desfăşura o anumită activitate”.

După această recomandare, urmează să prezen-
tăm cadrul reglementar al infracţiunilor privind 
traficul de persoane din Legea penală a Republicii 
Moldova.

Astfel, în forma sa neagravată, fapta de trafic de 
fiinţe umane (similară cu fapta prevăzută la alin.(1) 
art.210 CP Rom. din 2009) este incriminată la alin.
(1) art.165 CP RM: recrutarea, transportarea, transfe-
rul, adăpostirea sau primirea unei persoane, cu sau 
fără consimţământul acesteia, în scop de exploatare 
sexuală comercială sau necomercială, prin muncă 
sau servicii forţate, pentru cerşetorie, în sclavie sau 
în condiţii similare sclaviei, de folosire în conflicte 
armate sau în activităţi criminale, de prelevare a or-
ganelor sau ţesuturilor, săvârşită prin: a) ameninţare 
cu aplicarea sau aplicarea violenţei fizice sau psihi-
ce nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei, 
inclusiv prin răpire, prin confiscare a documentelor 
şi prin servitute, în scopul întoarcerii unei datorii a 
cărei mărime nu este stabilită în mod rezonabil, pre-
cum şi prin ameninţare cu divulgarea informaţiilor 
confidenţiale familiei victimei sau altor persoane 
atât fizice, cât şi juridice; b) înşelăciune; c) abuz de 
poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare 
sau primire a unor plăţi sau beneficii pentru a obţine 
consimţământul unei persoane care deţine controlul 
asupra unei alte persoane.

La alin.(2) şi (3) art.165 CP RM, sunt nominaliza-
te circumstanţele agravante ale infracţiunii de trafic 
de fiinţe umane: de către o persoană care anterior a 
săvârşit o faptă prevăzută la alin.(1) art.165 CP RM; 
asupra a două sau mai multor persoane; asupra unei 
femei gravide; de două sau mai multe persoane; de 
o persoană cu funcţie de răspundere sau de o per-
soană cu funcţie de demnitate publică; cu aplicarea 
violenţei periculoase pentru viaţa, sănătatea fizică 
sau psihică a persoanei; prin folosirea torturii, a tra-
tamentelor inumane sau degradante pentru a asigura 
subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, 
dependenţei fizice, a armei; săvârşite de un grup cri-
minal organizat sau de o organizaţie criminală; sol-
date cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau 
cu o boală psihică a persoanei, cu decesul ori sinuci-
derea acesteia.

În conformitate cu alin.(4) art.165 CP RM, vic-

tima traficului de fiinţe umane este absolvită de răs-
pundere penală pentru infracţiunile săvârşite de ea în 
legătură cu această calitate procesuală.

La rândul său, alin.(1) art.206 CP RM stabileşte 
răspunderea pentru infracţiunea de trafic de copii în 
formă neagravată, adică pentru recrutarea, transpor-
tarea, transferul, adăpos tirea sau primirea unui copil, 
precum şi darea sau primirea unor plăţi ori beneficii 
pentru obţinerea consimţământului unei persoane 
care deţine controlul asupra copilului, în scopul: a) 
exploatării sexuale, comerciale şi necomerciale, în 
prostituţie sau în industria pornografică; b) exploa-
tării prin muncă sau servicii forţate; b1) practicării 
cerşetoriei sau în alte scopuri josnice; c) exploatării 
în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, inclusiv 
în cazul adopţiei ilegale; d) folosirii în conflicte ar-
mate; e) folosirii în activitate criminală; f) prelevării 
organelor sau ţesuturilor umane; g) abandonării în 
străinătate; h) vânzării sau cumpărării.

Potrivit alin.(2) art.206 CP RM, răspunderea 
pentru infracţiunea de trafic de copii se agravează, 
dacă această infracţiune presupune: aplicarea vi-
olenţei fizice şi psihice, aplicarea armei de foc sau 
ameninţarea cu aplicarea acesteia; abuzul şi violenţa 
sexuală; profitarea de abuzul de autoritate sau de si-
tuaţia de vulnerabilitate a copilului, ori ameninţarea 
cu divul garea informaţiilor confidenţiale familiei co-
pilului sau altor persoane; prelevarea organelor sau 
ţesuturilor umane. Alte circumstanţe agravante se 
consemnează la alin.(3) art.165 CP RM: săvârşite de 
o persoană care anterior a săvârşit aceleaşi acţiuni; 
săvârşite asupra a doi sau mai multor copii; săvâr-
şite de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o 
persoană cu funcţie de demnitate publică; săvârşite 
de un grup criminal organizat sau de o organizaţie 
criminală; soldate cu vătămarea gravă a integrităţii 
corporale sau cu o boală psihică a copilului, cu de-
cesul sau sinuciderea acestuia; săvârşite asupra unui 
copil în vârstă de până la 14 ani.

O dispoziţie asemănătoare cu cea de la alin.(4) 
art.165 CP RM o găsim la alin.(4) art.206 CP RM: 
„Victima traficului de copii este absolvită de răspun-
dere penală pentru infracţiunile săvârşite de ea în le-
gătură cu această calitate procesuală”.

După această prezentare a cadrului reglementar al 
infracţiunilor privind traficul de persoane din Codul 
penal al României din 17.07.2009 şi Codul penal al 
Republicii Moldova din 18.04.2002, să relevăm de-
osebirile dintre reglementările în materie aplicate în 
cele două ţări:

1) Atât fapta de trafic de persoane (art.210 CP 
Rom. din 2009), cât şi fapta de trafic de minori 
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(art.211 CP Rom. din 2009), sunt incriminate în ca-
drul aceluiaşi capitol: cap. VII „Traficul şi exploata-
rea persoanelor vulnerabile” al titlului I „Infractiuni 
contra persoanei” al părţii speciale a Codului penal 
al României din 17.07.2009. Rezultă că infracţiunile 
corespunzătoare au acelaşi obiect juridic generic.

În partea specială a Codului penal al Republicii 
Moldova din 18.04.2002, situaţia este calitativ dife-
rită: art.165 face parte din cap. III „Infracţiuni contra 
libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei”; art.206 face 
parte din cap. VII „Infracţiuni contra familiei şi mino-
rilor”. Reiese că infracţiunile, specificate la art.165 şi 
206 CP RM, au obiecte juridice generice diferite.

2) La caracterizarea scopului infracţiunilor pre-
văzute la art.210 şi 211 CP Rom. din 2009, se utili-
zează sintagma „scopul exploatării acesteia” („sco-
pul exploatării acestuia”). 

În Legea penală a Republicii Moldova, se recurge 
la nominalizarea expresă a fiecăreia dintre formele 
scopului traficului de fiinţe umane (traficului de co-
pii): „în scop de exploatare sexuală comercială sau 
necomercială, prin muncă sau servicii forţate, pentru 
cerşetorie, în sclavie sau în condiţii similare scla-
viei, de folosire în conflicte armate sau în activităţi 
criminale, de prelevare a organelor sau ţesuturilor” 
(art.165 CP RM); „în scopul: a) exploatării sexua-
le, comerciale şi necomerciale, în prostituţie sau în 
industria pornografică; b) exploatării prin muncă 
sau servicii forţate; b1) practicării cerşetoriei sau în 
alte scopuri josnice; c) exploatării în sclavie sau în 
condiţii similare sclaviei, inclusiv în cazul adopţiei 
ilegale; d) folosirii în conflicte armate; e) folosirii în 
activitate criminală; f) prelevării organelor sau ţesu-
turilor umane; g) abandonării în străinătate; h) vân-
zării sau cumpărării”.

3) Din cauza manierei de caracterizare a scopului 
infracţiunii în art.165 şi 206 CP RM, în Codul pe-
nal al Republicii Moldova din 18.04.2002 lipseşte 
o normă de genul art.182 „Exploatarea unei persoa-
ne” din Codul penal al României din 17.07.2009, în 
care să fie prezentate formele scopului de exploata-
re în ipoteza infracţiunii de trafic de fiinţe umane şi 
a infracţiunii de trafic de copii. Totuşi, nu poate fi 
ignorat că, în Legea Republicii Moldova nr.241 din 
20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea traficu-
lui de fiinţe umane10 (în continuare – Legea Republi-
cii Moldova nr.241/2005), la art.2, printre altele, se 
defineşte noţiunea „exploatarea persoanei”: „abuzul 
faţă de persoană pentru a obţine un profit, şi anume: 
a) obligarea de a executa anumite munci sau de a 
presta servicii prin recurgere la forţă, ameninţări sau 
prin alte mijloace de constrângere, contrar prevede-

rilor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, 
sănătate şi securitate; b) ţinerea în sclavie, aplica-
rea anumitor practici similare sclaviei sau recurge-
rea la alte procedee pentru privarea de libertate; c) 
obligarea la practicarea prostituţiei, la participarea 
la reprezentări pornografice în vederea producerii, 
difuzării şi punerii în circulaţie a acestora pe orice 
cale, achiziţionării, comercializării sau posedării de 
materiale pornografice, practicarea unor alte forme 
de exploatare sexuală; d) obligarea la prelevarea de 
organe sau ţesuturi pentru transplant ori la prelevarea 
de alte părţi componente ale corpului uman; e) folo-
sirea femeii în calitate de mamă-surogat ori în scop 
de reproducere; f) abuzarea de drepturile copilului 
în scop de adopţie ilegală; g) folosirea în conflicte 
armate sau în formaţiuni militare ilegale; h) folosi-
rea în activităţi criminale; i) obligarea de a practica 
cerşetoria; j) vânzarea către o altă persoană; k) obli-
garea de a desfăşura activităţi prin care se încalcă 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului”.

Observăm mai multe deosebiri dintre definiţia 
dată şi cea din art.182 „Exploatarea unei persoane” 
din CP Rom. din 2009:

a) abuzul faţă de persoană pentru a obţine un pro-
fit nu constituie o condiţie obligatorie a exploatării 
în sensul art.182 CP Rom. din 2009. Spre deosebire 
de exploatarea în înţelesul art.2 al Legii Republi-
cii Moldova nr.241/2005, exploatarea în înţelesul 
art.182 CP Rom. din 2009 poate presupune şi urmă-
rirea de către făptuitor a unui scop nelucrativ;

b) obligarea la prelevarea de organe sau ţesuturi 
pentru transplant ori la prelevarea de alte părţi com-
ponente ale corpului uman reprezintă una dintre for-
mele de exploatare în sensul art.2 al Legii Republicii 
Moldova nr.241/2005. În art.182 CP Rom. din 2009, 
se vorbeşte exclusiv despre prelevarea de organe în 
mod ilegal. Nu se face nici o menţiune cu privire la 
prelevarea de ţesuturi ori de alte părţi componente 
ale corpului uman. În acelaşi timp, în corespundere 
cu art.182 CP Rom. din 2009, prelevarea de organe 
în mod ilegal nu este restrânsă doar la ipoteza în care 
făptuitorul urmăreşte scopul de transplant: oricare 
alt scop (de exemplu, scopul consumului alimentar 
al organelor prelevate) se poate atesta în cazul prele-
vării de organe în mod ilegal, caz prevăzut la art.182 
CP Rom. din 2009;

c) în nici un fel nu se regăsesc printre formele ex-
ploatării în sensul art.182 CP Rom. din 2009: folosi-
rea femeii în calitate de mamă-surogat ori în scop de 
reproducere; abuzarea de drepturile copilului în scop 
de adopţie ilegală; folosirea în conflicte armate sau 
în formaţiuni militare ilegale; folosirea în activităţi 
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criminale; obligarea de a practica cerşetoria; vânza-
rea către o altă persoană; obligarea de a desfăşura 
activităţi prin care se încalcă drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului. Din acest punct de vedere, 
noţiunea de exploatare, definită în art.2 al Legii Re-
publicii Moldova nr.241/2005, comportă o inciden-
ţă mai largă decât noţiunea similară din art.182 CP 
Rom. din 2009;

d) spre deosebire de definiţia noţiunii de exploa-
tare din art.182 CP Rom. din 2009, cea din art.2 al 
Legii Republicii Moldova nr.241/2005 nu are un ca-
racter de normă penală, nu este o parte componentă a 
legii penale. Mai mult, divergenţele dintre conţinutul 
noţiunii de exploatare din art.2 al Legii Republicii 
Moldova nr.241/2005 şi cel al noţiunii de exploatare 
din art.165 şi 206 CP RM demonstrează lipsa unei 
viziuni unitare în legislaţia Republicii Moldova cu 
privire la interpretarea autentică a noţiunii de ex-
ploatare a persoanei traficate. Iată ce menţionează în 
context A.Tănase: „În art.165 CP RM, ca forme ale 
exploatării nu sunt specificate următoarele forme de 
exploatare, consemnate la pct.3) art.2 al Legii Repu-
blicii Moldova nr.241/2005: recurgerea la alte proce-
dee pentru privarea de libertate, altele decât sclavia 
şi condiţiile (practicile) similare sclaviei; folosirea 
femeii în calitate de mamă-surogat ori în scop de 
reproducere; obligarea de a desfăşura activităţi prin 
care se încalcă drepturile şi libertăţile funda men tale 
ale omului. La calificarea faptei conform art.165 CP 
RM, asemenea forme nu pot fi luate în consideraţie 
la stabilirea scopului infracţiunii de trafic de fiinţe 
umane. În caz contrar, s-ar admite interpretarea ex-
tensivă defavorabilă a legii penale. În genere, cele 
trei forme nominali zate mai sus au un caracter de-
corativ şi nu pot produce nici un fel de efecte juri-
dice în planul prevenirii şi combaterii traficului de 
fiinţe umane. De aceea, prevederile corespunzătoare 
trebuie excluse din pct.3) art.2 al Legii Republicii 
Moldova nr.241/2005”11. Subscriem acestei propu-
neri: este contraproductivă şi nocivă perpetuarea 
reglementării neuniforme a înţelesului noţiunii de 
exploatare a persoanei traficate în legea penală şi în 
legislaţia extrapenală a Republicii Moldova.

4) Printre procedeele de influenţare asupra vic-
timei infracţiunilor prevăzute la art.210 şi 211 CP 
Rom. din 2009 se regăseşte constrângerea, fără însă 
a se diferenţia formele acesteia. În Legea penală a 
Republicii Moldova, se menţionează formele con-
crete sub care poate evolua constrângerea exercitată 
asupra victimei: ameninţarea cu aplicarea sau aplica-
rea violenţei fizice sau psihice nepericuloase pentru 
viaţa şi sănătatea persoanei; ameninţarea cu divulga-

rea informaţiilor confidenţiale familiei victimei sau 
altor persoane atât fizice, cât şi juridice (lit.a) alin.
(1) art.165 CP RM); aplicarea violenţei periculoase 
pentru viaţa, sănătatea fizică sau psihică a persoanei 
(lit.f) alin.(2) art.165 CP RM); folosirea torturii, a 
tratamentelor inumane sau degradante, folosirea vi-
olului, dependenţei fizice sau a armei (lit.g) alin.(2) 
art.165 CP RM); violenţa fizică şi psihică, aplicarea 
armei de foc sau ameninţarea cu aplicarea acesteia 
(lit.a) alin.(2) art.206 CP RM); abuzul şi violenţa se-
xuală (lit.b) alin.(2) art.206 CP RM); ameninţarea cu 
divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei copilu-
lui sau altor persoane (lit.c) alin.(2) art.206 CP RM).

5) Inducerea în eroare este un alt procedeu de in-
fluenţare asupra victimei infracţiunilor prevăzute la 
art.210 şi 211 CP Rom. din 2009. În Legea penală a 
Republicii Moldova, numai în art.165 CP RM (nu şi 
în art.206 CP RM), se menţionează înşelăciunea, ca 
modalitate a acţiunii adiacente din cadrul traficului 
de fiinţe umane. Însă, noţiunile „inducerea în eroa-
re” şi „înşelăciune” nu sunt echipolente: după cum 
remarcă pe bună dreptate I.Botezatu, înşelăciunea se 
poate exprima nu numai în inducerea în eroare, dar 
şi în menţinerea erorii12.

6) Printre procedeele de influenţare asupra vic-
timei infracţiunilor prevăzute la art.210 şi 211 CP 
Rom. din 2009 se regăseşte şi oferirea, darea, accep-
tarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schim-
bul consimţământului persoanei care are autoritate 
asupra victimei. Doar despre darea sau primirea (nu 
şi oferirea, nu şi acceptarea) unor plăţi sau beneficii 
pentru a obţine consimţământul unei persoane care 
deţine controlul asupra victimei se menţionează în 
art.165 şi 206 CP RM.

7) Nici confiscarea documentelor, nici ţinerea în 
servitute (modalităţi ale acţiunii prejudiciabile a in-
fracţiunii specificate la art.165 CP RM) nu se numă-
ră printre modalităţile acţiunii adiacente în ipoteza 
faptelor infracţionale prevăzute la art.210 şi 211 CP 
Rom. din 2009. Drept urmare, lipsesc în legislaţia 
română definiţii de genul celor formulate în pct.6) 
şi 7) art.2 al Legii Republicii Moldova nr.241/2005: 
confiscarea documentelor – deposedare sub orice 
formă a persoanei supuse exploatării de documente-
le prevăzute la pct.5) art.2 al Legii Republicii Mol-
dova nr.241/2005 (adică de paşaport, de buletinul de 
identitate sau de orice fel de documente de călătorie 
ale persoanei supuse exploatării); ţinerea în servitu-
te pentru achitarea datoriei – privare a persoanei de 
libertate, inclusiv de libertatea de mişcare, reţinerea 
ca ostatic până când ea sau un terţ va achita datoria 
stabilită legal sau ilegal.
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8) Spre deosebire de art.165 şi 206 CP RM, 
art.210 şi 211 CP Rom. din 2009 nu conţin referiri 
la circumstanţele agravante ale infracţiunilor privind 
traficul de fiinţe umane.

9) Spre deosebire de art.165 şi 206 CP RM, 
art.210 şi 211 CP Rom. din 2009 nu conţin preve-
deri de genul celor de la alin.(4) art.165 şi alin.(4) 
art.206 CP RM, conform cărora victima traficului de 
fiinţe umane/traficului de copii este absolvită de răs-
pundere penală pentru infracţiunile săvârşite de ea în 
legătură cu această calitate procesuală.

10) Nici abuzul şi violenţa sexuală, nici preleva-
rea organelor sau ţesuturilor umane (modalităţi ale 
acţiunii prejudiciabile a infracţiunii specificate la 
art.206 CP RM), nu se numără printre modalităţile 
acţiunii adiacente în ipoteza faptei infracţionale pre-
văzute la art.211 CP Rom. din 2009.

11) În dispoziţia de la art.165 CP RM, irelevanţa 
consimţământului victimei o confirmă sintagma „cu 
sau fără consimţământul acesteia”. În art.206 CP 
RM, lipseşte o asemenea sintagmă. Totodată, este 
interesant că, la pct.4) art.2 al Legii Republicii Mol-
dova nr.241/2005, se stabileşte: „Consimţământul 
victimei traficului de fiinţe umane la exploatări in-
tenţionate, consemnate în pct.3) art.2 al Legii Repu-
blicii Moldova nr.241/2005, nu este relevant atunci 
când se aplică orice mijloc de constrângere din cele 
specificate la pct.1) art.2 al Legii Republicii Moldo-
va nr.241/2005”.

Cât priveşte Codul penal al României din 
17.07.2009, nu nemijlocit în dispoziţiile incrimina-
toare din alin.(1) art.210 şi alin.(1) art.211, dar apar-
te, în alin.(2) art.210 şi alin.(3) art.211, se prevede: 
„Consimţământul persoanei victimă a traficului nu 
constituie cauză justificativă”.

12) Art.206 CP RM nu face trimitere la art.165 
CP RM în maniera în care art.211 CP Rom. din 2009 
face trimitere la art.210 CP Rom. din 2009: „Dacă 
fapta a fost săvârşită în condiţiile alin.(1) art.210, 
pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzi-
cerea exercitării unor drepturi”.

13) Atât în art.165 şi 206 CP RM, cât şi în art.210 
şi 211 CP Rom. din 2009, se vorbeşte despre abuzul 
(profitarea) de vulnerabilitatea victimei. Însă, spre 
deosebire de legislaţia română, legislaţia Republicii 
Moldova conţine interpretarea autentică a noţiunii 
de stare de vulnerabilitate a victimei: starea specială 
în care se află persoana, astfel încât este dispusă să se 
supună abuzului sau exploatării, în special din cauza: 
a) situaţiei precare din punctul de vedere al supravie-
ţuirii sociale; b) situaţiei condiţionate de vârstă, sar-
cină, boală, infirmitate, deficienţă fizică sau mintală; 

c) situaţiei precare şi ilegale de intrare sau de şedere 
în ţara de tranzit sau de destinaţie (pct.10) art.2 al 
Legii Republicii Moldova nr.241/2005).

14) În Codul penal al Republicii Moldova din 
18.04.2002, articolele care incriminează faptele pri-
vind traficul de persoane se numesc „Traficul de fi-
inţe umane” şi „Traficul de copii”. În Codul penal 
al României din 17.07.2009, respectivele articole se 
numesc „Traficul de persoane” şi „Traficul de mi-
nori”. Întrucât noţiunea „minor” este cea uzitată în 
partea generală atât a legii penale române, cât şi a 
legii penale a Republicii Moldova – pentru a asigura 
convergenţa prevederilor părţii generale a Codului 
penal al Republicii Moldova din 18.04.2002 cu par-
tea specială a acestei legiuiri codificate – propunem 
ca art.206 CP RM să poarte titulatura consacrată în 
art.211 CP Rom. din 2009: „Traficul de minori”. 

De asemenea, considerăm neadecvate denumirile 
art.165 CP RM şi art.210 CP Rom. din 2009. Or, noţi-
unea de minor (copil) este o noţiune subsecventă faţă 
de noţiunea de persoană (de fiinţă umană). În condi-
ţiile actuale, având în vedere denumirile art.165 CP 
RM şi art.210 CP Rom. din 2009, este dificil a se ex-
plica logic de ce aria de aplicare a art.165 CP RM nu 
se intersectează cu aria de aplicare a art.206 CP RM, 
iar aria de aplicare a art.210 CP Rom. din 2009 nu se 
intersectează cu aria de aplicare a art.211 CP Rom. 
din 2009. Pentru a se elimina această deficienţă, re-
comandăm ca – urmând modelul consacrat în art.204 
CP Rom. din 2004 – art.165 CP RM şi art.210 CP 
Rom. din 2009 să poarte aceeaşi denumire: „Traficul 
de persoane adulte”. 

În încheierea acestei investigaţii, se impun anu-
mite concluzii privind analiza juridico-comparativă 
a reglementărilor care stabilesc răspunderea pentru 
infracţiunile privind traficul de persoane în Legea 
penală a Republicii Moldova şi în Legea penală a 
României:

1) art.165 şi 206 CP RM îşi au prototipul proxim 
în art.1132 „Traficul ilicit de fiinţe umane” al Codu-
lui penal al Republicii Moldova din 24.03.1961;

2) există precedente legislative similare cu regle-
mentările din Legea României nr.678 din 21.11.2001 
privind prevenirea şi combaterea traficului de per-
soane. Este vorba de alin.(2) art.329 „Proxenetis-
mul” din CP Rom. din 1968 (în care, printre altele, 
se stabileşte răspunderea pentru traficul de persoane 
în scopul practicării de către victimă a prostituţiei), 
precum şi de art.439 şi 440 CP Rom. din 1936, în 
care a fost incriminată fapta de trafic de femei;

3) scopul practicării de către victimă a prostituţi-
ei nu se regăseşte printre formele pe care le adoptă 
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scopul infracţiunii prevăzute la art.1132 CP RM din 
1961. Or, la alin.(2) art.1132 CP RM din 1961, se 
prevede răspunderea pentru traficul ilicit de fiinţe 
umane săvârşit pentru exploatarea sexuală a persoa-
nei în diferite forme, cu excepţia traficului ilicit de 
fiinţe umane săvârşit în scop de prostituţie. Art.1052 

„Proxenetismul” al CP RM din 1961 este cel care 
conţine incriminarea traficului de persoane în scop 
de prostituţie. Sub acest aspect, art.1052 CP RM din 
1961 prezintă similitudini cu art.329 CP Rom. din 
1968;

4) în legislaţia penală română nu se utilizează 
sintagma „traficul ilicit (subl. ne aparţine – n.a.) 
de fiinţe umane”, cea care desemnează denumirea 
componenţei de infracţiune prevăzută la art.1132 CP 
RM din 1961. O asemenea accentuare nu este de-
loc superfluă în conjunctura infracţiunii prevăzute la 
art.1132 CP RM din 1961. Din analiza prevederilor 
acestui articol, rezultă că, în toate acele cazuri când 
lipsesc circumstanţele agravante consemnate la alin.
(2) şi (3) art.1132 CP RM din 1961, traficul de fi-
inţe umane este incriminabil dacă se încalcă legea 
(de exemplu, dacă se aplică violenţa nepericuloasă 
pentru viaţa şi sănătatea victimei ori dacă se exercită 
ameninţarea de aplicare a unei asemenea violenţe);

5) în Proiectul Codului penal al Republicii Mol-
dova din 18.04.2002, nu a existat un articol consacrat 
exclusiv infracţiunii de trafic de fiinţe umane, aşa 
cum a fost art.1132 CP RM din 1961. Reproducând 
într-o oarecare măsură dispoziţia de la art.1052 CP 
RM din 1961, art.232 „Proxenetismul” din Proiectul 
Codului penal al Republicii Moldova din 18.04.2002 
stabileşte răspunderea, printre altele, pentru traficul 
de persoane în scopul practicării de către victimă a 
prostituţiei. Sub acest aspect, art.232 al Proiectului 
comportă similitudini cu art.329 CP Rom. din 1968, 
însă se deosebeşte mult de reglementările privitoare 
la traficul de persoane din CP Rom. din 2004;

6) în CP RM din 2002, lipseşte o normă similară 
cu art.216 „Folosirea serviciilor unei persoane ex-
ploatate” al CP Rom. din 2009. Doar în unele cazuri, 
folosirea serviciilor care fac obiectul exploatării unei 
persoane traficate intră sub incidenţa dispoziţiilor CP 
RM din 2002 (de exemplu, art. 167 şi 168);

7) din cauza manierei de caracterizare a scopului 
infracţiunii în art.165 şi 206 CP RM, în CP RM din 
2002 lipseşte o normă de genul art.182 „Exploatarea 
unei persoane” din CP Rom. din 2009, în care să fie 

prezentate formele scopului de exploatare în ipoteza 
infracţiunii de trafic de fiinţe umane şi a infracţiunii 
de trafic de copii;

8) se prezintă ca oportună modificarea denumirii 
art.206 CP RM, astfel încât acesta să poarte titulatu-
ra consacrată în art.211 CP Rom. din 2009: „Traficul 
de minori”. În acelaşi timp, urmând modelul consa-
crat în art.204 CP Rom. din 2004, art.165 CP RM şi 
art.210 CP Rom. din 2009 ar trebui să adopte o denu-
mire mai potrivită: „Traficul de persoane adulte”.

Note:

 1 Codul penal al Republicii Moldova: Proiect, Garu-
da-Art, Chişinău, 1999.

2 Codul penal al Republicii Moldova: Proiect, p.100.
3 Monitorul Oficial al României, 2009, nr.510.
4 Se are în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

României nr.194 din 12.12.2002 privind regimul străini-
lor în România.

 Monitorul Oficial al României, 2002, nr.955.
5 Cioclei V., Prefaţă. Despre necesitatea adoptării 

unui Nou Cod penal. Codul penal, C.H. Beck, Bucureşti, 
2009, p.41.

6 Potrivit art.182 „Exploatarea unei persoane” din Co-
dul penal al României din 17.07.2009, prin „exploatarea 
unei persoane” se întelege: a) supunerea la executarea 
unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forţat; b) 
ţinerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare 
de lipsire de libertate ori de aservire; c) obligarea la prac-
ticarea prostituţiei, la manifestări pornografice în vederea 
producerii şi difuzării de materiale pornografice sau la 
alte forme de exploatare sexuală; d) obligarea la practica-
rea cerşetoriei; e) prelevarea de organe în mod ilegal.

7 Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotri-
va traficului de fiinţe umane.

http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/Sour-
ce/PDF_Conv_197_Trafficking_Romanian.pdf

8 Monitorul Oficial al României, 2006, nr.622.
9 Cioclei V., op.cit., p.41.
10 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, 

nr.164-167.
11 Tănase A., Latura subiectivă a infracţiunii de trafic 

de fiinţe umane (art.165 CP RM) în Revista Naţională de 
Drept, 2011, nr.2, p.10-22.

12 Botezatu I., Răspunderea penală pentru escroche-
rie, CEP USM, Chişinău, 2010, p.173-174.
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This article is undertaking a comparative investigation of the regulations concerning the traffic of 

influence in the Romanian Penal Law. There are revealed differences regarding the Republic of Moldova 
and Romania’s regulations of penal liability on trafficking of influence. As a result of this analysis, the 
Moldovan legislature is recommended to complete the text of the sanction from. par.(1) art.326 PC 
RM, so that the words “or imprisonment up to five years” to be followed by the phrase “and the legal 
person shall be punished with a fine from. 3000 to 5000 conventional units and banned the right to 
perform certain activities”.

tranziţie şi un proces de modernizare. Experienţa 
unor state-membre ale Uniunii Europene demonstrea-
ză fără nici un dubiu faptul că a fi pregătit pentru a 
preveni şi combate eficient fenomenul corupţiei nu 
este doar o chestiune politică şi economică ci şi, prin-
tre altele, una juridică. Procesul de adaptare a legii 
penale autohtone la cerinţele comunitare în materie de 
prevenire şi combatere a corupţiei necesită o reforma-
re după modelul legislaţiilor penale ale statelor-mem-
bre ale Uniunii Europene. Această reformare trebuie 
să devină unul dintre principalele obiective ale Re-
publicii Moldova, iar viitorul apropiat va demonstra 
capacităţile statului nostru în calitate de stat asociat 
Uniunii Europene în planul eficientizării cadrului re-
glementar de prevenire şi combatere a corupţiei. 

Procesul de europenizare a legii penale a Republi-
cii Moldova este unul lung şi complex. El va deveni, 
inevitabil, odată cu semnarea Acordului de Asociere 
cu Uniunea Europeană, mai important, dar şi cu mai 
multe provocări. Răspunzând unora dintre aceste pro-
vocări, ne propunem studierea experienţei pozitive 
a unor state-membre ale Uniunii Europene în planul 
prevenirii şi combaterii prin mijloacele legii penale a 
traficului de influenţă, reprezentând una dintre com-
ponentele de prim ordin ale fenomenului de corupţie.

Din motive fireşti, întâi de toate, vom supune exa-
minării reglementările dedicate răspunderii penale 

RĂSPUNDEREA  PENALĂ  PENTRU  TRAFICUL  DE  
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rocesul de „europenizare” a legii penale a Repu-
blicii Moldova este, în acelaşi timp, un proces de 

pentru fapta de trafic de influenţă, care sunt aplicate 
în România.

În Codul penal al româniei din 19681 (în conti-
nuare – CP Rom. din 1968), art.257 „Traficul de in-
fluenţă” face parte din cap. 1 „Infracţiuni de serviciu 
sau în legătură cu serviciul” al titlului VI „Infracţiuni 
care aduc atingere unor activităţi de interes public 
sau altor activităţi reglementate de lege” din partea 
specială. Alin.(1) art.257 CP Rom. din 1968 este cel 
care cuprinde dispoziţia incriminatoare referitoare la 
fapta de trafic de influenţă: „Primirea ori pretinderea 
de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, 
de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru al-
tul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau 
lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţio-
nar pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act 
ce intră în atribuţiile sale de serviciu, se pedepseşte 
cu închisoare de la 2 la 10 ani”. La rândul său, alin.
(2) art.257 CP Rom. din 1968 are un caracter acceso-
riu, referindu-se la confiscarea bunurilor constituind 
remuneraţia necuvenită primită, pretinsă sau accepta-
tă de către făptuitor: „Dispoziţiile alin.(2) art.256 CP 
Rom. din 1968 se aplică în mod corespunzător”. Cu 
această ocazie, menţionăm că, în conformitate cu alin.
(2) art.256 CP Rom. din 1968, banii, valorile sau orice 
alte bunuri primite se confiscă, iar dacă acestea nu se 
găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentu-
lui lor în bani.

Compararea prevederilor art.257 CP Rom. din 
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1968 cu cele ale art.326 „Traficul de influenţă” din 
Codul penal al Republicii Moldova ne permite să re-
levăm următoarele deosebiri:

1) art.326 CP RM este alcătuit din patru alineate, 
nu din două ca art.257 CP Rom. din 1968;

2) în art.326 CP RM lipseşte un alineat aidoma 
alin.(2) art.257 CP Rom. din 1968. Considerăm că un 
astfel de alineat nici nu ar fi necesar în art.326 CP RM, 
odată ce art.106 CP RM este cel care stabileşte modul 
de confiscare specială în cazul bunurilor utilizate la 
săvârşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni;

3) în art.257 CP Rom. din 1968 lipseşte un aline-
at care să aibă un conţinut similar cu cel al alin.(4) 
art.326 CP RM: „Persoana care a promis, a oferit sau 
a dat bunuri ori servicii enumerate la alin.(1) este libe-
rată de răspundere penală dacă ele i-au fost extorcate 
sau dacă persoana s-a autodenunţat neştiind că orga-
nele de urmărire penală sunt la curent cu infracţiunea 
pe care a săvârşit-o”;

4) în art.257 CP Rom. din 1968 lipseşte un alineat 
asemănător alin.(11) art.326 CP RM, în care este incri-
minată fapta de cumpărare de influenţă: „pretinderea, 
acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, 
de bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bu-
nuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o altă per-
soană, de către o persoană care are influenţă sau care 
susţine că are influenţă asupra unei persoane publice, 
persoane cu funcţie de demnitate publică, persoane 
publice străine, funcţionar internaţional, pentru a-l 
face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să gră-
bească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei 
sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu 
săvârşite”;

5) în art.257 CP Rom. din 1968 lipsesc alineate 
asemănătoare cu alin.(2) şi (3) art.326 CP RM, în care 
sunt specificate circumstanţele agravante ale traficului 
de influenţă şi ale cumpărării de influenţă: „săvârşite 
de două sau mai multe persoane”; „săvârşite cu primi-
rea de bunuri sau avantaje în proporţii mari”; „urmate 
de influenţa promisă sau de obţinerea rezultatului ur-
mărit”; „cu primirea de bunuri sau avantaje în propor-
ţii deosebit de mari”; „în interesul unui grup criminal 
organizat sau al unei organizaţii criminale”;

6) în articolele confruntate este descris într-o ma-
nieră diferită obiectul material sau imaterial al infrac-
ţiunii de trafic de influenţă: „bani, titluri de valoare, 
servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje” (alin.(1) 
art.326 CP RM); „bani, alte foloase, promisiuni sau 
daruri” (alin.(1) art.257 CP Rom. din 1968);

7) în cazul infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.326 
CP RM, toate cele trei modalităţi normative ale faptei 
prejudiciabile – pretinderea, acceptarea şi primirea – 

vizează deopotrivă toate categoriile obiectului materi-
al sau imaterial al infracţiunii de trafic de influenţă. În 
ipoteza infracţiunii specificate la alin.(1) art.257 CP 
Rom. din 1968, abordarea este diferenţiată: modalită-
ţile de primire şi pretindere se referă doar la bani sau 
alte foloase, iar modalitatea de acceptare se referă la 
promisiuni sau daruri;

8) este diferit cercul de persoane asupra cărora 
traficantul de influenţă are influenţă sau susţine că 
are influenţă: funcţionar (alin.(1) art.257 CP Rom. 
din 1968)2; persoană publică3, persoană cu funcţie de 
demnitate publică4, persoană publică străină5, funcţio-
nar internaţional6 (alin.(1) art.326 CP RM);

9) în articolele confruntate, este descris într-un 
mod diferit scopul infracţiunii de trafic de influenţă: 
„pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori să întârzie 
sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni în exerci-
tarea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea acţiuni 
au fost sau nu săvârşite” (alin.(1) art.326 CP RM); 
„pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce 
intră în atribuţiile sale de serviciu” (alin.(1) art.257 
CP Rom. din 1968).

În urma investigării acestor diferenţe specifice, 
ajungem la concluzia că, sub aspectul eficienţei pre-
venirii şi combaterii traficului de influenţă, art.326 CP 
RM este superior în comparaţie cu art.257 CP Rom. 
din 1968. Nu există temeiuri a afirma că art.257 CP 
Rom. din 1968 ar putea să reprezinte un model de 
elevaţie juridică în vederea perfecţionării art.326 CP 
RM.

În afară de Codul penal, sistemul legislaţiei pena-
le române îl formează legile penale speciale şi legi-
le nepenale cu norme penale. Din rândul legilor pe-
nale speciale face parte Legea româniei nr.78 din 
08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sanc-
ţionarea faptelor de corupţie7 (în continuare – Legea 
României nr.78/2000).

Art.61 al Legii României nr.78/2000 este cel con-
sacrat infracţiunii de cumpărare de influenţă: promi-
siunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte 
foloase, direct sau indirect, unei persoane care are 
influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra 
unui funcţionar, pentru a-l determina să facă ori să nu 
facă un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu, se 
pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani (alin.(1)); 
făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă autorităţii 
fapta mai înainte ca organul de urmărire să fi fost sesi-
zat pentru acea faptă (alin.(2)); banii, valorile sau ori-
ce alte bunuri care au făcut obiectul infracţiunii prevă-
zute la alin.(1) art.61 al Legii României nr.78/2000 se 
confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul 
este obligat la plata echivalentului lor în bani (alin.
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(3)); banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie 
persoanei care le-a dat în cazul prevăzut la alin.(2) 
art.61 al Legii României nr.78/2000 (alin.(4)).

În continuare, vom încerca să stabilim distincţiile 
dintre normele care incriminează cumpărarea de in-
fluenţă în CP RM şi Legea României nr.78/2000:

1) conform alin.(2) art.61 al Legii României 
nr.78/2000, făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă 
autorităţii fapta mai înainte ca organul de urmărire să 
fi fost sesizat pentru acea faptă. În opoziţie, în cores-
pundere cu alin.(4) art.326 CP RM, persoana care a 
promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate 
la alin.(1) art.326 CP RM este liberată de răspundere 
penală nu numai dacă persoana s-a autodenunţat, ne-
ştiind că organele de urmărire penală sunt la curent cu 
infracţiunea pe care a săvârşit-o, dar şi dacă bunurile 
ori serviciile menţionate i-au fost extorcate;

2) în art.326 CP RM lipseşte un alineat aidoma alin.
(3) şi (4) art.61 al Legii României nr.78/2000. Reiterăm 
ideea că un astfel de alineat nu ar fi necesar în art.326 
CP RM, odată ce art.106 CP RM stabileşte modul de 
confiscare specială în cazul de bunuri utilizate la să-
vârşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni;

3) în art.61 al Legii României nr.78/2000 lipsesc 
alineate asemănătoare cu alin.(2) şi (3) art.326 CP 
RM, în care sunt specificate circumstanţele agravante 
ale cumpărării de influenţă;

4) în articolele confruntate este descris într-un mod 
diferit obiectul material sau imaterial al infracţiunii 
de cumpărare de influenţă: „bunuri, servicii, privile-
gii sau avantaje enumerate la alin.(1) art.326 CP RM” 
(alin.(11) art.326 CP RM); „bani, daruri ori alte foloa-
se” (alin.(1) art.61 al Legii României nr.78/2000);

5) spre deosebire de alin.(1) art.61 al Legii Româ-
niei nr.78/2000, alin.(11) art.326 CP RM conţine men-
ţiunea expresă că promisiunea, oferirea sau darea unei 
persoane de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje 
enumerate la alin.(1) art.326 CP RM se face pentru 
această persoană sau pentru o altă persoană;

6) este diferit cercul de persoane asupra cărora tra-
ficantul de influenţă are influenţă sau susţine că are 
influenţă: funcţionar (alin.(1) art.61 al Legii României 
nr.78/2000); persoană publică, persoană cu funcţie de 
demnitate publică, persoană publică străină, funcţio-
nar internaţional (alin.(11) art.326 CP RM);

7) în normele confruntate este descris într-o ma-
nieră diferită scopul infracţiunii de cumpărare de in-
fluenţă: „pentru a-l face să îndeplinească sau nu ori 
să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni 
în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea 
acţiuni au fost sau nu săvârşite” (alin.(11) art.326 CP 
RM); „pentru a-l determina să facă ori să nu facă un 

act ce intră în atribuţiile sale de serviciu” (alin.(1) 
art.61 al Legii României nr.78/2000);

8) în acord cu alin.(3) art.7 al Legii României 
nr.78/2000 – dacă infracţiunea de cumpărare de influ-
enţă este săvârşită de un funcţionar cu atribuţii de con-
trol sau de o persoană care, potrivit legii, are atribuţii 
de constatare sau de sancţionare a contravenţiilor ori 
de constatare, urmărire sau judecare a infracţiunilor – 
maximul special al pedepsei se majorează cu 2 ani. O 
asemenea prevedere lipseşte în art.326 CP RM;

9) după cum reiese din art.8 al Legii României 
nr.78/2000, constituie infracţiuni de cumpărare de in-
fluenţă şi faptele incriminate la alin.(1) art.61 al Legii 
României nr.78/2000, săvârşite de manageri, direc-
tori, administratori, cenzori sau alte persoane cu atri-
buţii de control la societăţile comerciale, companiile 
şi societăţile naţionale, regiile autonome şi la orice 
alţi agenţi economici. O dispoziţie similară lipseşte în 
art.326 CP RM;

10) aşa cum se desprinde din art.81 al Legii Ro-
mâniei nr.78/2000, prevederile art.61 al aceleiași legi 
se aplică în mod corespunzător şi următoarelor per-
soane: a) funcţionarilor sau persoanelor care îşi des-
făşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori 
altor persoane care exercită atribuţii similare în cadrul 
unei organizaţii publice internaţionale la care Româ-
nia este parte; b) membrilor adunărilor parlamentare 
ale organizaţiilor internaţionale la care România este 
parte; c) funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfă-
şoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori 
altor persoane care exercită atribuţii similare în cadrul 
Comunităţilor Europene; d) persoanelor care exercită 
funcţii judiciare în cadrul instanţelor internaţionale 
a căror competenţă este acceptată de România, pre-
cum şi funcţionarilor de la grefele acestor instanţe; e) 
funcţionarilor unui stat străin; f) membrilor adunărilor 
parlamentare sau administrative ale unui stat străin. O 
prevedere pe potrivă lipseşte în art.326 CP RM.

Concluzia care se impune este următoarea: în pla-
nul perfecţionării legii penale a Republicii Moldova, 
prezintă interes prevederile alin.(3) art.7, art.8 şi 81 
ale Legii României nr.78/2000. În consecinţă, reco-
mandăm completarea alin.(3) art.326 CP RM cu litera 
c), având următorul conţinut: „de o persoană publică, 
persoană cu funcţie de demnitate publică, persoană 
publică străină, funcţionar internaţional sau persoană 
care gestionează o organizaţie comercială, obştească 
sau o altă organizaţie nestatală”. În acest fel, în func-
ţie de lipsa sau prezenţa unei anumite calităţi speciale 
a subiectului infracţiunii, va fi asigurată diferenţierea 
adecvată a răspunderii penale pentru traficul de influ-
enţă şi cumpărarea de influenţă.
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În alt context, vom efectua analiza reglementărilor 
privitoare la traficul de influenţă, care le conţine Co-
dul penal al româniei din 20048 (în continuare – CP 
Rom. din 2004). În cadrul acestui act legislativ, tra-
ficul de influenţă este incriminat la art.312 din cap. I 
„Crime şi delicte de corupţie” al titlului VI „Crime şi 
delicte contra intereselor publice” al părţii speciale.

Din examinarea prevederilor art.312 CP Rom. din 
2004, putem observa că, în principal, acestea coagulea-
ză caracteristicile atât ale art.257 CP Rom. din 1968, 
cât şi ale art.61 din Legea României nr.78/2000.

Astfel, la alin.(1) art.312 CP Rom. din 2004, se 
stabileşte răspunderea pentru infracţiunea de trafic 
de influenţă, adică pentru primirea ori pretinderea de 
bani sau de alte foloase ori acceptarea de promisiuni, 
daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru al-
tul, săvârşite de către o persoană care are influenţă sau 
lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţio-
nar public sau a unui funcţionar pentru a-l determina 
să facă, să nu facă ori să întârzie un act ce intră în 
atribuţiile sale de serviciu sau să facă un act contrar 
acestor atribuţii. În comparaţie cu dispoziţia alin.(1) 
art.257 CP Rom. din 1968, singurele deosebiri nota-
bile sunt:

1) conform alin.(1) art.312 CP Rom. din 2004, per-
soanele asupra cărora traficantul de influenţă are in-
fluenţă sau lasă să se creadă că are influenţă sunt func-
ţionarul public sau funcţionarul. În contrast, potrivit 
alin.(1) art.257 CP Rom. din 1968, funcţionarul este 
cel asupra căruia traficantul de influenţă are influenţă 
sau lasă să se creadă că are influenţă. În această ordine 
de idei, consemnăm că, la art. 161 CP Rom. din 2004, 
se arată: „Prin «funcţionar public» se înţelege orice 
persoană care exercită permanent sau temporar o în-
sărcinare de orice natură, în serviciul vreuneia dintre 
unităţile la care se referă art.159 CP Rom. din 2004”. 
Art.159 CP Rom. din 2004 prevede: „Prin termenul 
«public» se înţelege tot ce priveşte autorităţile publi-
ce, instituţiile publice sau alte persoane juridice de 
drept public”. În fine, conform art.162 CP Rom. din 
2004, „prin «funcţionar» se înţelege orice persoană 
care exercită o însărcinare în serviciul unei persoane 
juridice de drept privat”.

Totuşi, cercul de persoane, asupra cărora trafican-
tul de influenţă are influenţă sau susţine că are influen-
ţă, consemnate la alin.(1) art.312 CP Rom. din 2004, 
este departe de a fi acelaşi cu cel menţionat la alin.(1) 
art.326 CP RM: persoană publică, persoană cu funcţie 
de demnitate publică, persoană publică străină, func-
ţionar internaţional;

2) scopul infracţiunii specificate la alin.(1) art.312 
CP Rom. din 2004 are un conţinut mai larg decât cel 

al infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.257 CP Rom. 
din 1968. El se exprimă nu numai în scopul determi-
nării unui funcţionar public sau a unui funcţionar să 
facă ori să nu facă un act ce intră în atribuţiile sale 
de serviciu. Acesta se exprimă şi în scopul determi-
nării unui funcţionar public sau a unui funcţionar să 
întârzie un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu 
sau să facă un act contrar acestor atribuţii. Din acest 
punct de vedere, scopul infracţiunii prevăzute la alin.
(1) art.312 CP Rom. din 2004 comportă mai multe si-
militudini cu scopul infracţiunii specificate la alin.(1) 
art.326 CP RM, desemnat prin cuvintele  „pentru a-l 
face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să gră-
bească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei 
sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu 
săvârşite”.

În altă privinţă, la alin.(2) art.312 CP Rom. din 
2004, este prevăzută răspunderea pentru infracţiunea 
de cumpărare de influenţă, adică pentru promisiunea, 
oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, 
direct sau indirect, unei persoane care are influenţă 
sau lasă să se creadă că are influență asupra unui func-
ţionar public sau a unui funcţionar, pentru a-l determi-
na să facă, să nu facă ori să întârzie un act ce intră în 
atribuţiile sale de serviciu sau să facă un act contrar 
acestor atribuţii. Cât priveşte deosebirile dintre aceas-
tă reglementare şi cea de la alin.(1) art.61 al Legii Ro-
mâniei nr.78/2000, ele sunt similare cu cele identifi-
cate supra, referitor la prevederile alin.(1) art.257 CP 
Rom. din 1968 şi alin.(1) art.312 CP Rom. din 2004.

Având un caracter accesoriu, dispoziţiile alin.(3)-
(5) art.312 CP Rom. din 2004 reproduc prevederile 
de la alin.(2) art.257 CP Rom. din 1968 şi alin.(2)-(4) 
art.61 al Legii României nr.78/2000.

În sfârşit, în alin.(6) art.312 CP Rom. din 2004 
se reproduce dispoziţia art.81 al Legii României 
nr.78/2000, în care se enumeră categoriile de funcţio-
nari publici asupra cărora se extinde acţiunea dispozi-
ţiilor incriminatoare cu privire la traficul de influenţă 
şi cumpărarea de influenţă. În context, nedumereşte 
următorul aspect: conform art.162 CP Rom. din 2004, 
„prin «funcţionar» se înţelege orice persoană care 
exercită o însărcinare în serviciul unei persoane ju-
ridice de drept privat”. La alin.(6) art.312 CP Rom. 
din 2004, se menţionează că, în sensul alin.(1) şi (2) 
art.312 CP Rom. din 2004, „prin funcţionar (nu prin 
funcţionar public – n.a.) se înţelege şi oricare dintre 
persoanele prevăzute în alin.(3) art.308 CP Rom. din 
2004”. Totuşi, la alin.(3) art.308 CP Rom. din 2004, 
sunt specificate nu persoanele care exercită o însăr-
cinare în serviciul unei persoane juridice de drept 
privat: a) funcţionarii sau persoanele care îşi desfă-
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şoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori 
alte persoane care exercită atribuţii similare, în cadrul 
unei organizaţii publice internaţionale la care Româ-
nia este parte; b) membrii adunărilor parlamentare 
ale organizaţiilor internaţionale la care România este 
parte; c) funcţionarii sau persoanele care îşi desfă-
şoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori 
alte persoane care exercită atribuţii similare, în cadrul 
Comunităţilor Europene; d) persoanele care exercită 
funcţii judiciare în cadrul instanţelor internaţionale a 
căror competenţă este acceptată de România, precum 
şi funcţionarii de la grefele acestor instanţe; e) func-
ţionarii unui stat străin; f) membrii adunărilor parla-
mentare sau administrative ale unui stat străin.

În altă privinţă, o diferenţă consemnabilă dintre 
prevederile art.312 CP Rom. din 2004, pe de o parte, 
şi cele ale art.257 CP Rom. din 1968 şi ale art.61 din 
Legea României nr.78/2000, pe de altă parte, este cea 
care rezultă din art.313 CP Rom. din 2004. În cores-
pundere cu această normă, persoana juridică se sanc-
ţionează pentru infracţiunile prevăzute la art.312 CP 
Rom. din 2004. În contextul legii penale autohtone, 
persoana juridică poate fi subiect al infracţiunii de 
cumpărare de influenţă (alin.(11) art.326 CP RM), nu 
şi al infracţiunii de trafic de influenţă (alin.(1) art.326 
CP RM).

Sub acest aspect, considerăm că prevederile art.312 
ale art.313 coroborate cu cele CP Rom. din 2004, sunt 
mai bine adaptate decât prevederile art.326 CP RM 
recomandărilor care rezultă din textul unor convenţii 
internaţionale de maximă importanţă: fiecare parte 
adoptă măsuri legislative şi alte măsuri necesare pen-
tru a se asigura că persoanele juridice pot fi reţinute 
pentru infracţiunile de corupţie activă, de trafic de in-
fluenţă şi pentru spălarea capitalului stabilit în virtutea 
prezentei Convenţii, atunci când ele sunt comise de 
către orice persoană fizică, care activează fie individu-
al, fie în calitate de membru al unui organ al persoanei 
juridice, care exercită o funcţie de răspundere în ca-
drul ei, în baza: unei puteri de reprezentare a persoa-
nei juridice; sau unei autorităţi pentru a lua hotărâri în 
numele persoanei juridice; sau unei autorităţi pentru 
exercitarea unui control în cadrul persoanei juridice; 
precum şi participarea unei astfel de persoane în cali-
tate de complice sau de instigator la comiterea infrac-
ţiunilor menţionate mai sus (§1); făcând abstracţie de 
cazurile deja prevăzute în §1, fiecare parte ia măsu-
rile necesare pentru a se asigura că o persoană juri-
dică poate fi trasă la răspundere, atunci când lipsa de 
supraveghere sau de control din partea unei persoane 
fizice vizate în §1 a făcut posibilă comiterea infracţiu-
nilor menţionate în §1 la contul aşa-numitei persoane 

juridice de către o persoană fizică aflată sub autorita-
tea sa (§2); responsabilitatea persoanei juridice în vir-
tutea §1 şi §2 nu exclude urmărirea penală împotriva 
persoanelor fizice autoare, instigatoare sau complice 
la infracţiunile menţionate în §1 (§3) (art.18 „Respon-
sabilitatea persoanelor juridice” din Convenţia pena-
lă a Consiliului Europei privind corupţia, adoptată la 
Strasbourg la 27.01.19999, ratificată prin Legea Re-
publicii Moldova pentru ratificarea Convenţiei penale 
privind corupţia, adoptată de Parlamentul Republicii 
Moldova la 30.10.200310); fiecare stat parte adoptă 
măsurile necesare, conform principiilor sale juridice, 
pentru a stabili răspunderea persoanelor juridice care 
participă la infracţiunile stabilite conform prezentei 
convenţii (§1); sub rezerva principiilor juridice ale 
statului parte, răspunderea persoanelor juridice poa-
te fi penală, civilă sau administrativă (§2); această 
răspundere nu aduce atingere răspunderii penale a 
persoanelor fizice care au săvârşit infracţiunile (§3); 
fiecare stat parte veghează, în mod special, ca persoa-
nele juridice trase la răspundere conform prezentului 
articol să facă obiectul sancţiunilor eficace, proporţio-
nale şi de descurajare, de natură penală sau nepenală, 
inclusiv al sancţiunilor băneşti (art.26 „Răspunderea 
persoanelor juridice” al Convenţiei ONU împotriva 
corupţiei, adoptată la Merida (Mexic) la 31.10.200311, 
ratificată prin Legea Republicii Moldova pentru rati-
ficarea Convenţiei ONU împotriva corupţiei, adoptată 
de Parlamentul Republicii Moldova la 06.07.200712.

Pe cale de consecinţă, recomandăm completarea 
textului sancţiunii de la alin.(1) art.326 CP RM, astfel 
încât după cuvintele „sau cu închisoare de până la 5 
ani” să fie introdusă sintagma „iar persoana juridică se 
pedepseşte cu amendă în mărime de la 3.000 la 5.000 
unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exer-
cita o anumită activitate”.

În Codul penal al româniei din 200913 (în conti-
nuare – CP Rom. din 2009), traficul de influenţă este 
incriminat în cadrul cap.I „Infracţiuni de corupţie” al 
titlului V „Infracţiuni de corupţie şi de serviciu” al 
părţii speciale.

 În plan tehnico-legislativ, reglementările privitoa-
re la numita faptă se deosebesc, în mare parte, de re-
glementările corespondente din legiuirile române ana-
lizate până acum. Astfel, în primul rând, răspunderea 
pentru infracţiunea de trafic de influenţă şi infracţiu-
nea de cumpărare de influenţă se stabileşte în artico-
le aparte. În ce ne priveşte, considerăm mai potrivită 
incriminarea faptelor de trafic de influenţă şi de cum-
părare de influenţă în cadrul aceluiaşi articol, situaţie 
atestată în legea penală autohtonă. Aceasta luând în 
consideraţie că circumstanţele agravante specificate 
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la alin.(2) şi (3) art.326 CP RM sunt comune pentru 
ambele aceste fapte infracţionale. În acelaşi timp, este 
oportună completarea denumirii art.326 CP RM, ast-
fel încât din ea să rezulte cu claritate că nu o singură 
faptă, dar două fapte sunt incriminate sub auspiciul 
acestui articol. Drept urmare, propunem legiuitorului 
autohton să redenumească art.326 CP RM după cum 
urmează: „Traficul de influenţă şi cumpărarea de in-
fluenţă”.

La alin.(1) art.291 „Traficul de influenţă” din CP 
Rom. din 2009, se incriminează fapta de pretindere, 
primire ori acceptare a promisiunii de bani sau alte 
foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru al-
tul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau 
lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţio-
nar public şi care promite că îl va determina pe acesta 
să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori 
să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle 
sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar 
acestor îndatoriri. În ce priveşte alin.(2) art.291 CP 
Rom. din 2009, această normă practic repetă dispozi-
ţia alin.(3) art.61 al Legii României nr.78/2000: „Ba-
nii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse 
confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dis-
pune confiscarea prin echivalent”.

La alin.(1) art.292 „Cumpărarea de influenţă” din 
CP Rom. din 2009, se stabileşte răspunderea pentru 
fapta de promisiune, oferire sau dare de bani sau alte 
foloase, direct sau indirect, unei persoane care are in-
fluenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra 
unui funcţionar public, pentru a-l determina pe acesta 
să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori 
să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle 
sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar 
acestor îndatoriri. Referitor la alin.(2)-(4) art.292 CP 
Rom. din 2009, acestea reproduc dispoziţiile de la 
alin.(2)-(4) art.61 al Legii României nr.78/2000.

Comparând aceste reglementări din CP Rom. din 
2009 cu cele din art.326 CP RM, relevăm următoarele 
diferenţe specifice:

1) în conjunctura legii penale autohtone, infracţiu-
nile de trafic de influenţă şi de cumpărare de influenţă 
sunt incriminate în cadrul aceluiaşi articol – art.326 
CP RM – şi nu în cadrul unor articole distincte, aşa 
cum sunt art.291 şi 292 CP Rom. din 2009; 

2) în art.326 CP RM lipsesc alineate cu caracter ac-
cesoriu de genul alin.(2) art.291 şi alin.(2)-(4) art.292 
CP Rom. din 2009;

3) în articolele confruntate este descris într-un mod 
diferit obiectul material sau imaterial al infracţiuni-
lor de trafic de influenţă şi de cumpărare de influenţă: 
„bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri 

sau avantaje” (art.326 CP RM); „bani sau alte foloa-
se” (art.291 şi 292 CP Rom. din 2009);

5) este diferit cercul de persoane asupra cărora tra-
ficantul de influenţă are influenţă sau susţine că are 
influenţă: funcţionar public14 (art.291 şi 292 CP Rom. 
din 2009); persoană publică, persoană cu funcţie de 
demnitate publică, persoană publică străină, funcţio-
nar internaţional15 (art.326 CP RM);

6) în art.291 şi 292 CP Rom. din 2009 nu se regă-
sesc nici una dintre circumstanţele agravante consem-
nate la alin.(2) şi (3) art.326 CP RM;

7) alin.(4) art.326 CP RM stabileşte ca temei de 
liberare de răspundere penală nu numai autodenunţa-
rea făptuitorului care nu ştie că organele de urmărire 
penală sunt la curent cu infracţiunea pe care a săvâr-
şit-o, dar şi ipoteza extorcării bunurilor ori serviciilor 
enumerate la alin.(1) art.326 CP RM.

În celelalte privinţe, semnalăm o apropiere a dis-
poziţiilor art.291 şi 292 CP Rom. din 2009 de cele 
ale art.326 CP RM, o apropiere comparativ mai pro-
nunţată decât cea dintre reglementările în materie din 
legiuirile penale române, supuse investigării anterior, 
şi art.326 CP RM.

Note:

1 Buletinul Oficial, 1968, nr.79-79 bis.
2 Conform art.147 „Funcţionar public şi funcţi-

onar” din Codul penal al României din 1968, „prin 
«funcţionar public» se înţelege orice persoană care 
exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indi-
ferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice na-
tură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităţi dintre 
cele la care se referă art.145 CP Rom din 1968” (alin.
(1)); ,,prin «funcţionar» se înţelege persoana menţio-
nată în alin.(1), precum şi orice salariat care exercită 
o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice 
decât cele prevăzute în acel alineat” (alin.(2)).

 Potrivit art.145 „Public” din CP Rom. din 1968, 
prin termenul „public” se înţelege tot ce priveşte au-
torităţile publice, instituţiile publice, instituţiile sau 
alte persoane juridice de interes public, administrarea, 
folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publi-
că, serviciile de interes public, precum şi bunurile de 
orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.

3 În corespundere cu alin.(2) art.123 CP RM, prin 
„persoană publică” se înţelege: funcţionarul public, 
inclusiv funcţionarul public cu statut special (cola-
boratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, 
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al organelor apărării, securităţii naţionale şi ordinii 
publice, altă persoană care deţine grade speciale sau 
militare); angajatul autorităţilor publice autonome sau 
de reglementare, al întreprinderilor de stat sau muni-
cipale, al altor persoane juridice de drept public; an-
gajatul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demni-
tate publică; persoana autorizată sau învestită de stat 
să presteze în numele acestuia servicii publice sau să 
îndeplinească activităţi de interes public.

4 În acord cu alin.(3) art.123 CP RM, prin „persoa-
nă cu funcţie de demnitate publică” se înţelege: per-
soana al cărei mod de numire sau de alegere este re-
glementat de Constituţia Republicii Moldova sau care 
este învestită în funcţie, prin numire sau prin alegere, 
de către Parlament, Preşedintele Republicii Moldova 
sau Guvern, în condiţiile legii; consilierul local; de-
putatul în Adunarea Populară a Găgăuziei; persoana 
căreia persoana cu funcţie de demnitate publică i-a 
delegat împuternicirile sale.

5 În conformitate cu alin.(1) art.1231 CP RM, prin 
„persoană publică străină” se înţelege: orice persoană, 
numită sau aleasă, care deţine un mandat legislativ, 
executiv, administrativ sau judiciar al unui stat străin; 
persoana care exercită o funcţie publică pentru un stat 
străin, inclusiv pentru un organ public sau o întreprin-
dere publică străină; persoana care exercită funcţia de 
jurat în cadrul sistemului judiciar al unui stat străin.

6 Potrivit alin.(2) art.1231 CP RM, prin „funcţionar 
internaţional” se înţelege: funcţionarul unei organiza-
ţii publice internaţionale ori supranaţionale sau orice 
persoană autorizată de o astfel de organizaţie să acţio-
neze în numele ei; membrul unei adunări parlamenta-
re a unei organizaţii internaţionale ori supranaţionale; 
orice persoană care exercită funcţii judiciare în cadrul 
unei curţi internaţionale, inclusiv persoana cu atribuţii 
de grefă.

7 Monitorul Oficial al României, 2000, nr.219.
8 Monitorul Oficial al României, 2004, nr.575. Acest 

act codificat nu a intrat în vigoare, fiind abrogat. Totuşi, 
sub aspect ştiinţific, Codul penal al României din 2004 
prezintă o valoare incontestabilă în vederea investigării 
naturii juridice a faptei de trafic de influenţă.

9 Criminal Law Convention on Corruption // http://
conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/173.htm

10 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, 
nr.229.

11 The United Nations Convention against Corrup-
tion // http://www.unodc.org/documents/treaties/UN-
CAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf

12 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 
nr.103-106.

13 Ibidem, nr.510. 

14 Potrivit art.175 CP Rom. din 2009, funcţionar 
public, în sensul legii penale, este persoana care, cu 
titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunera-
ţie: a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în 
temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor pute-
rii legislative, executive sau judecătoreşti; b) exercită 
o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică 
de orice natură; c) exercită, singură sau împreună cu 
alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui 
operator economic sau al unei persoane juridice cu 
capital integral sau majoritar de stat ori al unei per-
soane juridice declarate ca fiind de utilitate publică, 
atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al 
acesteia; de asemenea, este considerată funcţionar pu-
blic, în sensul legii penale, persoana care exercită un 
serviciu de interes public pentru care a fost învestită 
de autorităţile publice sau care este supusă controlului 
ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea 
respectivului serviciu public.

 Conform art.176 CP Rom. din 2009, prin termenul 
„public” se înţelege tot ce priveşte autorităţile publice, 
instituţiile publice sau alte persoane juridice care admi-
nistrează sau exploatează bunurile proprietate publică.

15 Este necesar de menţionat că, la art.294 „Fapte 
săvârşite de către funcţionari străini sau în legătură 
cu aceştia” din CP Rom. din 2009, se consemnează: 
„Prevederile prezentului capitol (se are în vedere cap. I 
„Infracţiuni de corupţie” al titlului V „Infracţiuni de co-
rupţie şi de serviciu” al Părţii speciale – n.a.) se aplică 
în privinţa următoarelor persoane, dacă, prin tratatele 
internaţionale la care România este parte, nu se dispu-
ne altfel: a) funcţionarilor sau persoanelor care îşi des-
făşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori 
altor persoane care exercită atribuţii similare în cadrul 
unei organizaţii publice internaţionale la care Româ-
nia este parte; b) membrilor adunărilor parlamentare 
ale organizaţiilor internaţionale la care România este 
parte; c) funcţionarilor sau persoanelor care îşi desfă-
şoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori 
altor persoane care exercită atribuţii similare, în cadrul 
Comunităţilor Europene; d) persoanelor care exercită 
funcţii juridice în cadrul instanţelor internaţionale a că-
ror competenţă este acceptată de România, precum şi 
funcţionarilor de la grefele acestor instanţe; e) funcţio-
narilor unui stat străin; f) membrilor adunărilor parla-
mentare sau administrative ale unui stat străin”.
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SUMMArY
The behavior is the most important component of the juvenile’s personality. The person’s behavior 

had a social character. In this context the victimal behavior is a deviant social behavior. The analysis 
of different opinions and studies make the possibility to give a precisely and fulfilled definition of the 
victimal behavior of the minor victim of sexual abuse. Based on two own researches: victimological and 
sociological one, the author identified and examined three different types of juvenile victimal behavior: 
neutral, imprudent and provocateur. 

comportament. Prin ,,comportament” înţelegem an-
samblul actelor, reacţiilor (glandulare, motorii, afecti-
ve, verbale) prin care o persoană răspunde într-o îm-
prejurare dată la solicitările mediului înconjurător. El 
exprimă atitudini multiple prin care se manifestă indi-
vidul şi este sub controlul conştiinţei şi voinţei; repre-
zentă „interacţiunea adaptivă cu mediul mediată de ac-
tivitatea psihică şi motrică”1, el este o notă, o amprentă 
personală a însuşirilor psihice subiective ale persoanei. 
Konrad Lorenz, întemeietorul etologiei, evidenţia că 
omul posedă o zestre săracă de scheme de comporta-
ment înnăscute, spre deosebire de alte specii2. Cea mai 
mare parte a comportamentelor omului se formează ca 
urmare a educaţiei datorate mediului familial şi social, 
şcoala desăvârşind şi amplificând bazele puse de fami-
lie. Începând cu mersul vertical, comportamentul indi-
vidual şi social, morala, deprinderile, cunoaşterea etc., 
aproape totul la om se educă şi se învaţă. 

Prin urmare, comportamentele, deşi relativ stabi-
le, se schimbă în funcţie de vârstă, mediu, cultură etc. 
După unii autori, comportamentele pot fi clasificate în: 
vizibile (transparente); deschise; ascunse (opace), dato-
rită capacităţii omului de a simula, a disimula intenţiile 
sale reale (minciună, inducere în eroare); unice; ocazi-
onale, ce apar spontan în cursul activităţii oamenilor; 
normale şi nenormale (atipice)3. 

În limba literară rusă, termenul de comportament 
este tratat ca „mod de viaţă şi acţiuni”4, DEX-ul defi-
nind comportamentul drept: 1. modalitate de a acţiona 
în anumite împrejurări sau situaţii, conduită, purtare, 
comportare; 2. ansamblul manifestărilor obiective ale 
oamenilor prin care se exteriorizează viaţa psihică5. 
Orice acţiune a persoanei este comisă într-un anturaj 
social, de aceea ea are un anumit conţinut şi ne apare 

COMPORTAMENTUL  VICTIMAL  AL  MINORULUI  îN 
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ea mai importantă componentă a personalităţii 
minorului este caracterul, care se manifestă prin 

în calitate de act comportamental sau faptă. Motivarea 
acţiunii, scopul, precum şi comiterea acesteia în anu-
mite condiţii ale mediului înconjurător condiţionează 
diversa sa importanţă. După cum cunoaştem, una şi 
aceeaşi acţiune poate să însemne fapte diferite, precum 
şi acţiuni diferite ca efect exterior pot să însemne una 
şi aceeaşi faptă. De aceea şi în cazul unei şi aceleiaşi 
situaţii persoanele reacţionează diferit şi pot să adopte 
comportamente total opuse. 

Comportamentul persoanei are un caracter social şi 
este important din punct de vedere social. Comporta-
mentul victimal, de asemenea, este un comportament 
social, dar acesta este un tip de comportament social 
deviant, deviaţia devenind în prezent o formă utilitară 
a reacţiei individului la situaţia concretă de viaţă. De 
exemplu, copiii răsfăţaţi încearcă de a obţine ceva de la 
părinţi comportându-se inadecvat (plâng cu voce tare, 
fac isterii etc.), deoarece ştiu că această formă particu-
lară de comportament provoacă reacţiile dorite. Acu-
mulând experienţă privind utilizarea cu succes a com-
portamentului deviant ca mijloc de soluţionare şi/sau 
neutralizare a conflictului, persoana poate evalua orice 
situaţie de interacţiune interpersonală ca stimul pentru 
a demonstra propriul comportament deviant obişnuit 
ca mijloc de autoafirmare. Consolidarea în continuare 
a acestor tendinţe deviante, în stilul de viaţă al indi-
vidului duce la formarea unei dependenţe a persoanei 
faţă de comportamentul deviant, ce devine nu numai un 
mijloc de rezolvare forţată a situaţiilor de conflict, sau 
un obiectiv esenţial în sine, ci şi un instrument pentru 
realizarea oricărui scop. 

Comportamentul victimal este unul din tipurile de 
comportamente sociale deviante, cu un anumit specific, 
deoarece multe din particularităţile acestui comporta-
ment servesc drept factori criminogeni, devin condiţii 
specifice ale crimei. Cu alte cuvinte, comportamentul 
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victimal capătă un colorit criminal. În literatura de spe-
cialitate, cu această ocazie a fost exprimată ideea că, 
interacţionând cu infractorul, victima nu numai include 
ceva personal în infracţiune, dar şi frecvent „transfor-
mă” acţiunea infractorului în acţiune „personală”. În 
acest sens, anume atunci când avem un comportament 
vinovat al făptuitorului şi un comportament victimal 
al victimei, apare acea legătură aparte „infractor-vic-
timă”. Cum apreciem comportamentul victimal? Ca 
o coincidenţă în viaţă, un episod din biografie ce se 
distinge simţitor faţă de alte comportamente specifice 
persoanei, sau comportamentul victimal e o consecinţă 
naturală, urmare a orientării victimale a personalităţii? 
În opinia noastră, comportamentul victimal, în general, 
este acel comportament prin care victima provoacă, fa-
vorizează sau într-un alt mod uşurează săvârşirea in-
fracţiunii împotriva sa. 

În cazul minorilor, comportamentul lor este influ-
enţat puternic de aşa particularităţi adulte ca sugesti-
onarea, supunerea autorităţii unei persoane adulte, 
încrederea excesivă, lipsa anticipării şi experienţei de 
viaţă în combinaţie cu caracterul zburdalnic al intere-
selor, curiozitatea şi setea de cunoaştere, care trezesc 
în minori interesul de a cerceta lucruri necunoscute, in-
clusiv în domeniul relaţiilor sexuale. Comportamentul 
copilului este mult determinat de atmosfera din familie, 
de cercul de prieteni. Astfel un minor dorind să imite 
prietena, ruda mai în vârstă se îmbracă şi se comportă 
necorespunzător vârstei, putând deveni uşor victimă. 
Pe de altă parte, victime pot deveni şi minorii timizi, 
slabi sub aspect biologic pentru că agresorul vizează şi 
acei copii mai firavi, care nu pot opune rezistenţă co-
respunzătoare.

În opinia autorilor români, esenţa comportamentu-
lui victimei minore nu reprezintă nimic altceva decât 
baza tuturor schimbărilor suferite în modul de gândire 
şi acţiune al victimei, în interacţiunea cu factorii agre-
sionali. În felul acesta, se stabilesc cauzele şi condiţi-
ile fenomenului victimal, dependenţele secundare ale 
atitudinilor victimei faţă de actul agresional. Factorii 
întâmplării care amplifică sau reduc efectul victimal 
dezvăluie dependenţa atitudinii numai de tempera-
ment6. Suntem de acord cu părerea lui I.Tănăsescu, 
C.Tănăsescu şi G.Tănăsescu, care indică faptul că în 
condiţiile lipsei unei experienţe de viaţă, dependenţa 
victimei faţă de temperament este mai accentuată. În 
fond, indiferent de condiţiile realităţii mediului ambi-
ental, această regulă îşi păstrează valabilitatea, deoa-
rece interesele şi atitudinile victimei minore sunt în 
opoziţie cu actul agresional. Posibilitatea de a stabili, 
prin intermediul comportamentului victimal, gradul de 
maturizare al minorului depinde de activitatea de cu-
noaştere a acestuia (condiţionată social şi fixată prin 
influenţa educaţiei)7. 

Considerăm că victimă a infracţiunilor contra invio-
labilităţii sexuale, săvârşită prin violenţă, poate deveni 

orice copil sau adolescent indiferent de vârstă sau sănă-
tate psihică. În urma sistemului „victima-infractor-situ-
aţie” o importanţă deosebită are anume comportamen-
tul minorilor, care uneori prin acţiunile lor contribuie la 
săvârşirea infracţiunii. Elaborarea strategiilor eficiente 
de prevenire a abuzului sexual depinde de capacitatea 
victimei potenţiale, care cumulând un ansamblu de in-
dicii ,,de semnalare”, de a stabili caracterul periculos al 
situaţiei preinfracţionale, încă la etapele timpurii, şi de 
a evalua şi prognoza evoluţia situaţiei şi în funcţie de 
aceasta de a reacţiona la cele ce se întâmplă. Menţio-
năm că reacţionarea eficientă în situaţii dificile depinde 
de cunoştinţele minorilor în materie de relaţii de cu-
plu, capacitatea de a înţelege caracterul şi importanţa 
actelor sexuale, cunoştinţe care se formează în procesul 
ontogenezei şi depinde de nivelul de dezvoltare psihic 
şi psihosexual al copilului. Conform studiilor efectuate 
de cercetătorii ruşi, minorii sănătoşi psihici au un po-
tenţial ,,complex psihologic de victimitate”, care poate 
apărea în comportamentul lor atunci când interacţio-
nează cu potenţialul infractor şi contribui la comiterea 
acţiunilor ilegale din partea copilului. La copiii cu de-
vieri psihice, putem observa „simptomocomplexul pa-
topsihologic de victimitate” care se exprimă prin „dere-
glarea capacităţii pătimiţilor de a înţelege caracterul şi 
importanţa acţiunilor sexuale sau să-şi modifice com-
portamentul în conformitate cu situaţia creată a unui 
posibil abuz sexual, ca rezultat al interacţiunii facto-
rilor dizontogenetici, psihopatologici şi cei referitor la 
vârstă”8. Referindu-se strict la copii şi la abuzul sexual, 
N.B. Morozova defineşte victimitatea ca „un complex 
potenţial de caracteristici psihofizice care determină in-
capacitatea minorilor de a înţelege din timp caracterul 
sexual al acţiunilor infractorului, natura lor etico-mora-
lă şi consecinţele sociale şi (sau) de a elabora şi imple-
menta strategii efective ale comportamentului în situ-
aţii cu caracter pronunţat sexual”. Acest fenomen este 
influenţat de procese obiective externe (desocializarea 
timpurie ca urmare a destrămării familiei) care duce la 
creşterea numărului de copii – orfani sociali şi a copii-
lor cu comportament deviant, care se găsesc în condiţii 
criminogene cu o concentrare înaltă a personalităţilor 
asociale – potenţialii infractori. În acest mod, victimi-
tatea creşte ca rezultat al comportamentului deviant al 
copiilor, condiţionat de motive psihopatologice şi soci-
al-psihologice9. În opinia autoarei ruse, putem evidenţia 
trei tipuri de comportament victimal, care poate exista 
atât în cazul copiilor sănătoşi psihic, cât şi în cazul ce-
lor cu devianţe psihice: a) pasivo-supus; b) instabil; 
c) pseudoprovocator. Toate aceste tipuri contribuie la 
comiterea actelor de abuz sexual împotriva minorilor. 
Prin urmare, comportamentul victimal (favorizant) al 
minorilor este un fenomen multifactoral, care (spre de-
osebire de comportamentul provocator la maturi) este 
„determinat de dereglarea regulării spontane a compor-
tamentului (ca rezultat al particularităţilor cognitive de 
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vârstă a personalităţii şi dereglărilor emotiv-volitive) şi 
realizării strategiilor ineficiente în situaţia unui posibil 
abuz sexual, care contribuie la transformarea unei victi-
me potenţiale în una reală”10. Susţinem poziţia cercetă-
toarei N.B. Morozova şi propunem definiţia completată 
şi precizată a comportamentului victimal al minorului 
faţă de abuzul sexual drept comportament prin care 
acesta provoacă, favorizează sau într-un alt mod uşu-
rează comiterea infracţiunii împotriva sa, determinat 
de dereglarea regulării spontane a comportamentului şi 
realizării strategiilor ineficiente în situaţia unui posibil 
abuz sexual, care contribuie la transformarea unei vic-
time potenţiale în una reală. 

Dat fiind faptul că minorii reprezintă victime ideale 
pentru potenţialii infractori, în vederea măsurării sus-
ceptibilităţii tinerilor de vârstă fragedă faţă de diver-
se forme de comportament victimal, a fost efectuată o 
cercetare sociologică. Baza empirică a investigaţiei au 
constituit 250 de respondenţi, tineri cu vârstă de 14-
18 ani din mun. Chişinău, chestionarea fiind realizată 
în perioada ianuarie-februarie 2010. Testul-chestionar 
a fost efectuat conform metodei psihodiagnostice (An-
dronnikov, 2003). De asemenea, a fost efectuată o cer-
cetare victimologică a infracţiunilor contra inviolabili-
tăţii sexuale a minorilor, săvârşite prin violenţă. Baza 
empirică a investigaţiei au servit procesele penale ce 
conţin semnele componenţelor alin. (2) lit. b) şi alin. 
(3) lit. b) ale art. 171 CP şi alin. (2) lit. b) şi alin. (3) 
lit. a) ale art. 172 CP al RM, examinate de judecători-
ile R.Moldova în perioada 2005-2010, pe care au fost 
pronunţate sentinţe de condamnare rămase definitive. 
Fiind utilizat un chestionar elaborat de autor, au fost 
studiate 92 de dosare penale, colectându-se date despre 
107 victime minore. 

În urma cercetării victimologice efectuate şi aplicării 
chestionarului privind estimarea tendinţei de răspândi-
re a comportamentului victimal printre tinerii din mun. 
Chişinău, am stabilit că în cazul infracţiunilor contra 
inviolabilităţii sexuale, săvârşită prin violenţă, victime-
le minore manifestă preponderent trei forme diferite de 
comportament: neutru, imprudent şi provocator. Accen-
tuăm că aceste trei tipuri de comportament victimal al 
minorilor corespund comportamentului preinfracţional 
al victimei şi nu comportamentului în timpul săvârşirii 
infracţiunii. Comportamentul preinfracţional creează 
mediul ambiant săvârşirii infracţiunii el fiind un ele-
ment al situaţiei preinfracţionale. Comportamentul pre-
infracţional constituie o determinantă victimologică, 
prin urmare creează o vulnerabilitate şi o predispoziţie 
de a i se cauza victimei daune. Pe când comportamen-
tul în timpul comiterii infracţiunii este marcat de modul 
în care acţionează infractorul şi de emoţiile puternice 
pe care le trăieşte victima, actele, comportamentele pe 
care le adoptă putând varia de la o extremă la alta. 

În cadrul comportamentului preinfracţional, com-
portamentul neutru al victimelor minore se caracteri-

zează prin aceea că în multe situaţii comportamentul 
lor nici într-un mod nu influenţează acţiunile infracto-
rului, nu le înlesneşte şi nu le împiedică. Victimele date 
sunt victime aleatorii, care se află la momentul nepo-
trivit în locul nepotrivit. Conform cercetării victimo-
logice realizate, din cele trei forme de comportament 
preinfracţional, cel mai frecvent victimele manifestă un 
comportament neutru – 54% dintre victime. Aici întâl-
nim două categorii de victime: a) victime care nu con-
tează pentru infractor, infractorul fiind singurul creator 
al situaţiei periculoase şi personajul principal al acţiunii 
şi b) victimele necunoscute cu infractorii, ne referim la 
atacurile în stradă, în afara domiciliului, în transport şi 
în alte locuri, rolul victimelor, având în vedere finalita-
tea lor, fiind neutru. Desigur că comportamentul neu-
tru, strict vorbind, nu este unul neutru, deoarece el prin 
nimic nu încurcă infractorului, în plus, în plan obiectiv 
comportamentul neutru se cuplează cu cel pasiv, însă 
el nu creează oarecare condiţii suplimentare şi nu ri-
dică victimitatea minorului mai sus de nivelul mediu. 
Indicăm că toate victimele de vârsta 0-7 ani au avut 
un comportament neutru, ele fiind atacate, de regulă, 
de către rude în timp ce dormeau sau de către necu-
noscuţi în drum spre casă. Victimele de 8-13 ani, în 56 
la sută din cazuri au avut un comportament neutru. O 
parte din victime au fost supuse violului sau acţiuni-
lor violente cu caracter sexual în somn, seara târziu, în 
propria casă, de către rudele apropiate, ele fiind lăsate 
singure în casă cu infractorul, sau infractorul a profitat 
de absenţa supravegherii. O altă parte din victime au 
fost atacate în timp ce se aflau seara târziu în stradă, în 
drum spre casă, parcuri, alte locuri publice sau chiar 
în timpul zilei în locuri relativ izolate, victimele fiind 
oprite din mers, chiar şi atunci când erau însoţite de 
cineva. Dintre victimele cu vârsta 14-17 ani doar 32% 
au manifestat un comportament neutru. Date asemă-
nătoare fiind oferite şi de către Gh.Gladchi, conform 
cercetării victimologice a violurilor din perioada anilor 
1992-1998 din R.Moldova, stabilindu-se că 31% dintre 
victimele de 14-17 ani s-au caracterizat printr-un com-
portament preinfracţional neutru11. Victimele se aflau la 
ore târzii în locuri publice sau relativ izolate, în unele 
cazuri, infractorul a aşteptat până când locul va fi izolat 
pentru a ataca victima. Atacarea în timpul somnului de 
către rudele apropiate, de asemenea, este caracteristic 
grupei date de victime. Cele constatate relevă lipsa unei 
supravegheri sistematice şi depline a copiilor din partea 
părinţilor, care permit aflarea minorilor în locuri relativ 
izolate, precum şi sineîncrederea exagerată a părinţilor 
(în special, a soţiei) în faptul că pereţii casei pot proteja 
de orice acţiuni şi că copiii sunt în deplină siguranţă cu 
taţii naturali, vitregi sau concubinii. 

Putem conchide că în cazul comportamentului 
neutru, este destul de dificil a avea un răspuns clar la 
întrebarea, în care măsură victima este „vinovată” de 
cele întâmplate. Ar fi comis infractorul infracţiunea, 
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în situaţia în care victima se comporta mai atent, dacă 
în acelaşi timp victima constituia un obstacol, tentaţie 
pentru infractor? Rezultă că de victima minoră nu de-
pinde nimic, ea nu poate modifica în nici un fel situaţia. 
Acest fapt ne duce la concluzia că, în cazul infracţiuni-
lor contra inviolabilităţii sexuale, săvârşite prin violen-
ţă în care victima a avut un comportament neutru, rolul 
ei este nesemnificativ, victima este doar o condiţie, o 
parte a situaţiei infracţionale. Actorul principal în ca-
drul acestui mecanism infracţional este infractorul. De 
aici rezultă şi următoarea concluzie că comportamentul 
neutru este destul de răspândit şi tipic în rândul victi-
melor minore, dar el se formează mai mult datorită anu-
mitor factori situaţionali şi nu personalităţii victimei. 
De asemenea, conchidem că comportamentul neutru 
al victimei nu face parte din comportamentul victimal 
al minorului, dar a fost investigat, deoarece victimele 
minore preponderent au manifestat un comportament 
neutru, faţă de celelalte două tipuri de comportament 
preinfracţional; are o răspândire largă, fiind tipic pentru 
copii; indică gradul de pericol social al infractorului. 

Un alt tip de comportament, manifestat de către 
victimele minore, este comportamentul neglijent. În 
cadrul cercetării victimologice efectuate, o treime din 
victime au avut un comportament neglijent, 40% în 
rândul victimelor de 8-13 ani şi 36% printre victimele 
de 14-17 ani. Dacă victima minoră se comportă necu-
getat, nechibzuit, hazardat, uşuratic şi neprevăzător, 
lipseşte precauţia şi exigenţa la alegerea cunoscuţilor 
prin care creează condiţii pentru comiterea infracţiunii, 
suntem în prezenţa unui comportament neglijent sau 
imprudent. 

O descriere, dar şi o pondere asemănătoare a com-
portamentului neglijent la minorii victimizaţi, o relevă 
şi Gh.Gladchi. În urma cercetării sale victimologice, 
cercetătorul stabilind că în situaţiile preinfracţionale ale 
violurilor sunt mult mai răspândite comportările uşura-
tice, riscante, neatente, neprevăzătoare ale victimelor, 
care înlesnesc atingerea scopului criminal. Asemenea 
forme ale comportării imprudente fiind constatate la 
42% din victimele cercetate, majoritatea covârşitoare 
dintre ele fiind victime de vârstă minoră şi minoră fra-
gedă12. 

Referindu-ne la propria cercetare, la victimele de 
8-13 ani, comportamentul neglijent s-a caracterizat prin 
sineîncrederea exagerată, lipsă de prudenţă, izolarea be-
nevolă cu infractorul, lipsa de capacitate elementară de 
apreciere a situaţiei de risc create, imposibilitatea dis-
cernerii acţiunilor infractorului, sinceritate excesivă cu 
necunoscuţii, uneori caracterizarea negativă la locul de 
trai. În unele cazuri, lipsa de prudenţă se datorează re-
laţiei de prietenie dintre infractor şi victimă, ea contea-
ză pe persoana cunoscută. De exemplu, cetăţeanul S.I. 
(a.n. 1987) era antrenor la secţia de judo-sambo unde se 
antrenau minorele B.I. (a.n.1993) şi V.M. (1994), el in-
spirându-le încredere în calitate de antrenor şi persoană 

bine cunoscută, atunci când la 13.11.2006, aproximativ 
la ora 18.00, urmărind scopul satisfacerii poftei sale 
sexuale, le-a urcat în automobil, le-a dus la domiciliul 
prietenului, unde au săvârşit cu ele rapoarte sexuale13. 

La victimele de 14-17 ani, comportamentul ne-
glijent s-a exprimat prin aflarea în locuri publice pu-
ţin frecventate seara sau noaptea târziu (drum de ţară, 
drum la marginea pădurii), disponibilitate, sinceritate 
exagerată cu persoanele puţin cunoscute, izolarea cu 
infractorul, lipsa de exigenţă la alegerea cunoscuţilor 
(de pildă, victima era vecină cu infractorul şi ştia că el a 
fost condamnat pentru viol), lipsa de prudenţă elemen-
tară. În unele cazuri, se manifestă prin imposibilitatea 
victimei de a înţelege periculozitatea situaţiei, mai ales 
când erau condiţii obiective de conştientizare a situaţiei 
de pericol. De exemplu, infractorul a sunat preventiv 
victima, ea având suficient timp la dispoziţie pentru 
a pricepe caracterul situaţiei, astfel „cetăţeanul R.G. 
(a.n. 1957) în perioada lunilor iulie-august 2007, având 
scopul de a-şi satisface pofta sexuală cu minora C.V. 
(a.n. 1993) a telefonat-o pe ultima prin intermediul te-
lefonului mobil la domiciliul ei, la numărul de telefon 
fix şi a invitat-o la marginea satului. A transportat-o cu 
automobilul său de serviciu, în pădurea din apropierea 
satului, unde a săvârşit cu ea rapoarte sexuale”14. Vor-
bim despre comportamentul imprudent sau uşuratic şi 
atunci victimele minore acceptă relaţii ocazionale cu 
persoane necunoscute ori dubioase sub aspect com-
portamental, care oferă bunuri şi servicii, precum şi 
acceptarea cu uşurinţă de către unele tinere a invitaţi-
ilor de a vizita alte localuri sau domiciliul bărbaţilor. 
În asemenea cazuri, infractorii cu uşurinţă abuzează de 
încrederea minorilor. 

Dacă ne referim la sexul persoanei, în cadrul inves-
tigaţiei victimologice efectuate am stabilit că doar 23% 
dintre fete au avut un comportament neglijent, faţă de 
46% în rândul băieţilor, ceea ce relevă faptul că com-
portamentul neglijent se întâlneşte de 2 ori mai frecvent 
în rândul persoanelor de sex masculin decât feminin. 
La băieţi comportamentul imprudent se exprimă prin: 
a) izolarea benevolă cu infractorul necunoscut sau cu-
noscut; b) credulitate exagerată, ei fiind ademeniţi de 
infractor; c) acceptarea cu uşurinţă de minori a unor 
invitaţii (de exemplu, de a coborî în subsol, de a se duce 
în spatele casei, de a se distra la domiciliul infractorului, 
din spusele victimei „nenea glumea, zâmbea, ne servea 
cu dulciuri, pe urmă ne invita acasă la el ca să privim 
televizorul, se ne jucăm şi să ne facă masaj”15; d) lipsa 
de capacitate elementară la aprecierea situaţiei de risc 
create; e) sinceritatea exagerată cu necunoscuţii. 

Prevalarea comportamentului neglijent la băieţi 
comparativ cu fetele, este confirmat şi de datele cer-
cetării sociologice realizate, în urma căruia s-a stabilit 
că băieţii sunt mai predispuşi în comparaţie cu fetele 
(17% şi, respectiv, 5%) la un comportament imprudent, 
neavând capacitatea suficientă de a evalua corect situ-
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aţiile de viaţă, 8% din cei chestionaţi demonstrează ne-
atenţie, imprudenţă, imposibilitate de evaluare corectă 
a situaţiei de viaţă, urmarea unor factori personali sau 
situaţionali: starea emoţională, vârsta, nivel de intelect, 
starea de sănătate. Menţionăm că personalitatea victi-
melor minore cu un comportament neglijent presupune 
înclinări spre alcoolism, promiscuitate în relaţii, credu-
litate, nechibzuinţă. Ele au principii morale nestatorni-
ce, amplificate datorită lipsei de experienţă sau subes-
timarea acesteia. Au tendinţa de a idealiza oamenii, de 
a justifica comportamentul negativ al altora şi de a nu 
observa pericolul. De aceea, este îmbucurător faptul că 
în urma chestionării sociologice se observă un procen-
taj mai mare al persoanelor care manifestă un compor-
tament grijuliu, precaut (25% dintre băieţi şi 22% din-
tre fete) şi ce tind să anticipeze posibile consecinţe ale 
propriilor acţiuni, care uneori duc la pasivitate şi frică. 
Autorealizarea, în acest caz, este destul de dificilă, este 
posibil să se contureze pasivitatea socială, care duce la 
nemulţumirea faţă de realizările proprii, sentimentul de 
furie, invidie.

În final, conchidem că diversele forme prin care se 
manifestă comportamentul imprudent în rândul victi-
melor minore este consecinţa lacunelor din procesul de 
educaţie, inclusiv datorită faptului că sunt crescuţi fără 
afectivitate, frustraţi de familie şi societate. Prudenţa 
este arta de a controla riscul, anume insuficienţa mă-
surilor de prevenire, duce în final la victimizarea co-
piilor. 

Conform investigaţiei victimologice efectuate, 13% 
din numărul total de victime au avut un comportament 
provocator, ne referim în special la victimele cu vârsta 
între 14 şi 17 ani, 32 la sută din care au avut un com-
portament provocator, şi într-o măsură mai mică la vic-
timele de 8-13 ani (4%) care au avut cel mai mic aport. 
Dintre victimele de sex masculin, doar o persoană cu 
vârsta de 14-17 ani s-a comportat provocator. 

Nu este de mirare că anume victimele de 14-17 ani 
cel mai frecvent manifestă un comportament provoca-
tor, deoarece în special în această perioadă adolescentul 
trece printr-o criză pubertară ce se caracterizează prin 
spirit de aventură, conduite excentrice, bizare, teribi-
lism, la minor sunt formate slab instanţele interioare de 
autocontrol şi autoreglaj, la vârsta pubertară constatân-
du-se o serie de opoziţii ca semne ale instabilităţii ado-
lescentului. În urma cercetării victimologice, rezultă că 
comportamentul provocator al victimelor de 14-17 ani 
se exprimă, de regulă, prin: pasiunea pentru distracţii, 
lipsa de exigenţă la alegerea cunoscuţilor, izolarea be-
nevolă cu infractorii, starea de ebrietate, consumarea 
în comun cu infractorii a băuturilor spirtoase, compor-
tament uşuratic în societate, reputaţie de persoană ac-
cesibilă, modul de viaţă a victimei (absenţa frecventă 
de acasă, de la liceu, vagabondaj, întreţinerea relaţiilor 
sexuale cu mai multe persoane, implicarea în cazuri de 
furt etc.), credulitate exagerată, aflarea seara târziu în 

locuri relativ izolate împreună cu infractorul, compor-
tament desfrânat, ademenirea infractorului, lipsa logicii 
care necesită prudenţă în situaţii de risc. 

 Comportamentul copilului este mult determinat de 
atmosfera din familie, de cercul de prieteni. Astfel vic-
timele cu vârsta de 8-13 ani în încercarea de a imita 
prietena sau sora mai mare se îmbracă şi se comportă 
nespecific vârstei. Comportamentul provocator al cate-
goriei date de victime s-a manifestat, de asemenea, şi 
prin lipsa frecventă de la domiciliu, consumarea băutu-
rilor spirtoase, izolarea benevolă cu infractorul, întreţi-
nerea relaţiilor sexuale cu mai multe persoane, neluarea 
măsurilor de precauţie, atunci când exista posibilitatea 
obiectivă de a evita situaţia de pericol (victima avea la 
ea telefon mobil şi putea în orice moment chema pe 
cineva în ajutor; uşa casei unde se afla victima nu era 
închisă, ea putând fugi uşor de infractor). 

Cu toate acestea, credem că şi în asemenea cazuri 
„provocarea” din partea victimei poate fi considerată 
inconştientă, deoarece datorită vârstei tinere, lipsei de 
experienţă sau credulităţii exagerate, ea nu-şi dă seama 
de caracterul provocator al comportamentului său. În li-
teratura de specialitate, a fost evocată ideea, că compor-
tamentul provocator al victimei care a dus la comiterea 
violului este şi motivul pentru care multe victime nu 
aduc la cunoştinţa organelor de drept comiterea infrac-
ţiunii. Fapt demonstrat şi de o serie de studii, inclusiv 
psihologice16 care au arătat că numeroase victime ale 
violurilor, în special minorii, nu au înţeles că comporta-
mentul lor a provocat sau în orice alt mod a înlesnit co-
miterea infracţiunii de către infractor. În unele cazuri, 
dezorientarea victimei referitor la ceea ce se întâmplă 
este conştient folosită de către infractorul cu mai multă 
experienţă în relaţii sexuale. Acesta se foloseşte de sta-
rea de neputinţă a victimei care nu înţelege caracterul şi 
importanţa socială a situaţiei preinfracţionale.

 Studiile realizate de cercetătorii ruşi au stabilit 
că în 25% din cazuri de abuz sexual copiii, atât sănătoşi 
psihic, cât şi cu devianţe psihice, au manifestat un com-
portament pseudoprovocator, care la exterior seamănă 
cu comportamentul provocator al pătimiţilor adulţi şi 
se caracterizează prin sporirea gradului de activitate, 
tendinţa de interacţiune cu potenţialul infractor, exis-
tenţa unui contact verbal cu infractorul, cochetare, ma-
nifestarea interesului cu caracter sexual până la directa 
încurajare a acţiunilor cu caracter sexual, inclusiv, con-
sumarea împreună a băuturilor alcoolice şi substanţelor 
euforice17.

Conform cercetării sociologice efectuate, rezultă 
că băieţii sunt mai predispuşi în comparaţie cu fetele 
(21% şi, respectiv, 10%), de a avea un comportament 
provocator, ceea ce înseamnă că băieţii mai frecvent 
provoacă situaţia victimală, manifestând un compor-
tament de două tipuri: a) provocator, şi b) autoprovo-
cator, care se exprimă prin tendinţa persoanei de a-şi 
asuma riscuri, de a avea un comportament necugetat, 
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de multe ori periculos pentru sine. Acești minori nu pot 
să-şi dea seama de consecinţele acţiunilor proprii sau să 
nu le acorde o importanţă suficientă, sperând că nu se 
va întâmpla nimic periculos. 

În concluzie, susţinem existenţa unui comportament 
provocator din partea fetelor în cazul infracţiunilor 
contra inviolabilităţii sexuale, săvârşite prin violenţă, 
dar acesta nu se reduce doar la fustele mini. Dacă per-
soana se comportă într-un asemenea mod încât provoa-
că situaţii periculoase pentru sine, sau demonstrează 
elementara necunoaştere a periculozităţii situaţiei, sau 
chiar dacă înţelege că situaţia periculoasă progresează 
şi în  nici un fel nu reacţionează faţă de infractor, în 
situaţia în care avea posibilitatea reală de a reacţiona, 
atunci comiterea infracţiunii este inevitabilă. A declara 
în asemenea condiţii că victima nu poartă nici o vină 
este absurd. 

Comportamentul provocator este deseori confundat 
cu comportamentul neglijent. Cu toate acestea, între 
comportamentul neglijent care atrage infractorul mo-
tivat şi instigarea la acţiuni de răspuns a infractorului 
care nu ar fi comis infracţiunea în alte condiţii, există 
deosebiri esenţiale. Unii victimologi încearcă să stabi-
lească aportul victimei cu comportament neglijent sau 
provocator în facilitarea condiţiilor comiterii infracţiu-
nilor de viol. În acelaşi timp, alţi cercetători reneagă ase-
menea tentative şi consideră că ele încurajează tendinţa 
injustă de a învinui victimele de propriile neplăceri şi 
prezintă, în fond, căutarea ţapului ispăşitor, atunci când 
persoanele sunt considerate responsabile de apariţia şi 
evoluarea situaţiilor, care în realitate, cu desăvârşire nu 
depind de ei. Ca exemplu, constatarea faptului vinovă-
ţiei, rezultat al acţiunilor întreprinse de fetele victime 
ale violurilor şi acţiunilor violente cu caracter sexual, 
ne distrag atenţia de la discriminarea de gen, înrădăci-
nată în cultura societăţii şi sistemul judiciar.

Indiferent de modul de manifestare a comporta-
mentului victimal al minorului victimă a infracţiunilor 
contra inviolabilităţii sexuale, săvârşite prin violenţă, 
important este că analiza acestuia face posibilă explica-
rea comiterii infracţiunilor date, aportul victimei mino-
re şi infractorului, dar cel mai important, pot contribui 
la elaborarea şi implementarea măsurilor de prevenire 
a victimizării. Conform chestionării sociologice, doar 
3% de persoane de sex feminin, de cele mai multe 
ori nimeresc în situaţii neplăcute sau chiar periculoa-
se pentru sănătatea şi viaţa sa. Motivul pentru aceasta 
constituie predispunerea internă şi disponibilitatea per-
sonalităţii de a acţiona în anumite moduri individuale 
ce sunt caracteristice profilului său. Cel mai frecvent 
un asemenea comportament reprezintă rezultatul ca-
racterului spontan al persoanei care tinde spre acţiuni 
agresive şi nechibzuite. Cel mai îmbucurător însă este 

faptul că, din datele prezentate, mai mult de jumătate 
dintre minori (52% în rândul băieţilor şi 57% în rândul 
fetelor), şi-au dezvoltat un mod de comportament prin 
care se protejează şi care le permite să evite situaţiile 
periculoase. Cu toate acestea, dispunerea internă de a 
se angaja într-un comportament victimal este prezentă. 
Rezultă că minorii în prezent sunt dispuşi de a aborda 
un comportament opus celui victimal, este necesar ca 
această tendinţă să fie menţinută şi pe viitor, un aport 
considerabil revenind, în acest sens, prevenirii eficiente 
a victimizării minorilor. 
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