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UNELE  VIZIUNI  TEORETICE  ŞI  PRACTICE
ALE  EXPERTIZEI  JUDICIARE  ÎN  REPUBLICA  MOLDOVA

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

Ana AVornIC, 
contabil-şef Institutul de Inginerie, Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM

Recenzent: Semion Doroş, doctor în drept, conferenţiar universitar

minat să colaborăm cu diferiţi specialişti în domeniul 
expertizelor judiciare, la care avem mari pretenţii pri-
vind termenele de efectuare a expertizelor judiciare 
şi calitatea efectuării acestora, precum şi fenomenul 
corupţiei în acest deosebit de actual şi necesar dome-
niu pentru întregul sistem judiciar şi de drept. Acest 
articol este un început în problematica dată şi ne pro-
punem drept scop ca pe paginile revistei noastre să 
apară discuţii ştiinţifice ce se referă la diferite tipuri 
de expertiză judiciară cu elemente de critică atât din 
partea savanţilor, cât şi a practicienilor din simplu 
motiv că prin definiţie expertiza judiciară reprezintă 
o activitate de cercetare ştiinţifico-practică, efectuată 
de un specialist sau de un grup de specialişti, care au 
calitatea de experţi în stabilirea adevărului în justiţie, 
prin examinarea obiectelor materiale, a organismului 
uman, fenomenelor şi proceselor ce ar putea conţine 
informaţii importante despre circumstanţele cauzelor 
examinate într-o situaţie, problemă sau litigiu de către 
organele de urmărire penală şi instanţele de judecată, 

precum şi de către alţi subiecţi interesaţi în expertiza 
judiciară.

Expertiza judiciară reprezintă forma principală de 
cooptare a persoanelor competente la efectuarea jus-
tiţiei, magistrală prin care cele mai noi realizări ale 
ştiinţei şi ramurilor tehnice ale acesteia sunt fructifi-
cate întru rentabilizarea justiţiei, a celei penale în mod 
special.

La efectuarea examinării ştiinţifice sau ştiinţifico-
practice, cum deja le-am catalogat, adică bazată pe re-
alizările ştiinţei şi a practicii contemporane, expertiza 
judiciară constituie în excelenţă o lucrare de laborator, 
care presupune, pe de o parte, existenţa unor instituţii 
de expertiză de sine stătătoare şi bine dotate, de natură 
să asigure un grad ştiinţific înalt al lucrărilor, iar pe de 
altă parte, funcţionarea unui sistem permanent şi efici-
ent de pregătire profesională a cadrelor de experţi judi-
ciari şi de atestare a acestora. Ceea ce este de asemenea 
important, instituţiile de expertiză, fie ele statale sau 
nestatale, alternative acestora, trebuie să asigure auto-
nomia expertului, respectiv, independenţa acestuia pe 
întregul parcurs al efectuării expertizei.

SUMMArY
The authors of the present article initiate a discussion concerning some theoretical and practical points 

of view on legal expertise in Republic of Moldova. It is proposed that on the pages of the journal there 
should be published scientific discussions on different types of legal expertise with critical elements both 
on the side of scientists and of practitioner-specialists, experts in establishing the truth in justice, and of 
other subjects interested in legal expertise. Forensic examination should be based on the realizations of 
modern science and practice, to be in excellence a laboratory work in the framework of some institutions 
of independent well equipped expertise. It is also important that these being public or private, to guarantee 
the autonomy of the expert during the implementation of the expertise. 

References are made to the main criteria of classification of expertises, resulting from the doctrine and 
legislation in force. It would be appropriate to carry out a comparative study of normative documents 
of different states of the world as to the classification or the categories of legal expertise. The authors 
consider to be appropriate the 12 classes of legal expertise  provided by the legislation in force of the 
Republic or Belarus, which would serve as a good example for Republic of Moldova.

The coordinating institution in the field of  theory and practice of legal expertise and in the criminal 
law is the Centre of Legal Expertise under the Ministry of Justice of Republic of Moldova.

ctivitatea practică în calitate de avocat şi conta-
bil-şef al unei instituţii de cercetare ne-a deter-A
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Practica a demonstrat cu prisosinţă că expertiza 
efectuată în condiţiile unei nerespectări a principiului 
deplinei autonomii a expertului nu poate contribui la 
cunoaşterea adevărului într-o cauză judiciară, fie ea pe-
nală, civilă etc.

Orice posibilitate de a influenţa expertul, fie conse-
cinţă a unei reglementări legislative nereuşite sau a unei 
organizări proaste a activităţii experţilor, nu este decât 
în detrimentul unui principiu fundamental al procedurii 
judiciare, şi anume, a principiului obiectivităţii.

Acestea ar fi, în opinia noastră, punctele de pornire 
ale discuţiilor ştiinţifice în acest domeniu ce țin de re-
formele organelor de drept ce urmează a fi efectuate în 
R.Moldova.

Ceea ce reclamă aici perfecţionare este reglementa-
rea activităţii expertului. Prevederile Codului de proce-
dură penală şi ale Legii cu privire la expertiza judiciară 
(2000), Hotărârea Guvernului din 2006 cu privire la 
Centrul Naţional de Expertize Judiciare şi Regulamen-
tul Centrului naţional de expertize judiciare de pe lângă 
Ministerul Justiţiei sunt pe alocuri confuze sau chiar 
contradictorii. Unele (Legea 2000) presupun conju-
garea tuturor eforturilor umane şi tehnice prin crearea 
unui sistem unic de instituţii expertologice, altele pre-
văd efectuarea expertizelor judiciare (şi deci păstrarea 
serviciilor respective) în cadrul organelor învestite cu 
urmărirea penală – Ministerul de Interne şi subdivizi-
unile acestuia, Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei: Serviciul de Informaţie şi Se-
curitate etc. Acest lucru este inadmisibil nu doar pentru 
că legea nu permite comasarea de funcţii procesuale, 
dar mai ales, pornind de la faptul că specialiştii din ca-
drul organelor de urmărire penală, prin definiţie, nu pot 
pretinde a fi subiecţi procesuali autonomi.

Considerăm că constatările tehnico-ştiinţifice nu 
trebuie atribuite instituţiilor de expertiză, după cum 
expertizele judiciare nu trebuie efectuate în unităţile 
Ministerului de Interne, a Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţie şi în alte unităţi de ex-
pertiză departamentale.

Aceste două forme de participare în proces a persoa-
nelor competente trebuie delimitate clar, aşa cum le-a 
delimitat legiuitorul care a statuat categoric în art.87 
CPP că „opinia expusă de specialist nu substituie con-
cluzia expertului”.

În continuare, dorim să ne referim la principalele 
criterii de clasificare a expertizelor judiciare care rezul-
tă din doctrină1 şi din legislaţia în vigoare2. După cum 
este bine cunoscut, actualmente în republică avem ur-

mătoarele servicii de stat specializate în sfera efectuării 
expertizelor judiciare, inclusiv: instituţiile specializate 
din sistemul Ministerului Justiţiei şi Ministerului Să-
nătăţii, subdiviziunile tehnico-criminalistice operative 
ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Centrului pen-
tru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, ale 
Ministerului Apărării şi ale Serviciului de Informaţii şi 
Securitate. Centrul Naţional de Expertize Judiciare de 
pe lângă Ministerul Justiţiei reprezintă o instituţie co-
ordonatoare în domeniul teoriei şi practicii expertizei 
judiciare şi criminalisticii.

Clasificarea expertizelor judiciare este întotdeauna 
dificilă din cauza dinamismului obiectelor şi posibilită-
ţilor acestora. Din atare perspectivă, s-ar putea delimita 
expertizele tradiţionale – acestea având la bază elabo-
rări metodice operante, cele mai recente, a căror me-
tode de efectuare se află în stare de desăvârşire, şi cele 
noi, a căror fundament metodic este în devenire.

În conformitate cu art.8 din Legea cu privire la 
expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi 
medico-legale3, expert judiciar poate fi persoana care 
are capacitate de a acţiona cu discernământ; are studii 
superioare universitare; pregătirea respectivă într-un 
anumit domeniu al expertizei judiciare şi a obţinut cali-
ficarea de expert judiciar; posedă cunoştinţe speciale în 
cele mai diverse domenii ale ştiinţei, tehnicii, medici-
nei, artei, în alte domenii ale activităţii umane necesare 
pentru întocmirea raportului de expertiză; este dotată în 
calitate de expert judiciar într-un anumit domeniu; nu 
are antecedente penale; se bucură de o bună reputaţie 
profesională; activează într-o instituţie statală de exper-
tiză judiciară şi este inclusă în Registrul de stat al ex-
perţilor judiciari atestaţi. Iar art.12 din Lege stipulează 
că expertiza judiciară poate fi efectuată şi de către alte 
persoane competente, desemnate de ofiţerul de urmări-
re penală, de procuror sau de instanţa judecătorească, 
adică de către experţii particulari, incluşi în Registrul 
de stat al experţilor judiciari atestaţi, cu excepţia ex-
pertizelor în cauzele penale privind infracţiunile co-
mise împotriva vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii 
persoanei.

În acelaşi timp, potrivit pct.123 din Regulamentul 
Centrului Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă 
Ministerul Justiţiei (aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.1052 din 12 septembrie 2006), în scopul în-
deplinirii sarcinilor atribuite, Centrul este în drept să 
propună solicitantului expertizei judiciare includerea 
în componenţa comisiei pentru efectuarea expertizei a 
specialiştilor din alte instituţii, în funcţie de cunoştinţe-
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le speciale necesare expertizării şi întocmirii raportului 
şi conform pct.132 al Regulamentului, este obligat să 
coordoneze cu solicitantul expertizei, constatării tehni-
co-ştiinţifice atragerea specialiştilor din afara Centrului 
pentru efectuarea cercetărilor necesare.

În conformitate cu art.15 din Legea nominaliza-
tă3, expertizele judiciare pot fi clasificate în expertize 
individuale, în comisie (colegiale), complexe, supli-
mentare, repetate şi contraexpertize. Prin Hotărârea 
Guvernului nr.1052 din 12.09.2006 cu privire la Cen-
trul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Mi-
nisterul Justiţiei, s-a stabilit statutul juridic al acestei 
instituţii care activează în baza Regulamentului Cen-
trului Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă 
Ministerul Justiţiei, unde sunt enumerate următoare-
le genuri de expertiză judiciară şi constatări tehnico-
ştiinţifice: 1) grafoscopică; 2) de stabilire a autoru-
lui; 3) tehnică a actelor; 4) traseologică; 5) balistică;       
6) fibrelor, materialelor fibroase şi articolelor fabricate 
din ele; 7) materialelor fibroase supuse distrugerii prin 
ardere; 8) lacurilor şi vopselelor; 9) produselor petroli-
ere şi substanţelor lubrifiante; 10) polimerilor şi masei 
plastice; 11) substanţelor narcotice, preparatelor medi-
camentoase cu efect puternic; 12) lichidelor care con-
ţin alcool; 13) sticlei, ceramicii şi articolelor fabricate 
din ele; 14) metalelor, aliajelor şi articolelor fabricate 
din ele; 15) solului; 16) biologică a obiectelor ve-
getale şi animale; 17) chimică; 18) circumstanţelor 
accidentelor rutiere; 19) traseologică a vehiculelor;                   
20) tehnică a pieselor vehiculelor; 21) merceologică 
auto; 22) instalaţiilor mecanice; 23) instalaţiilor elec-
trotehnice; 24) instalaţiilor cu gaze; 25) tehnicii incen-
diare; 26) tehnicii de calcul; 27) exploziilor tehnolo-
gice; 28) tehnicii securităţii muncii; 29) în construc-
ţii; 30) de evaluare şi partajare a bunurilor imobile, 
obiectelor de construcţii şi utilajului; 31) contabilă; 
32) economică; 33) financiar-bancară; 34) merceolo-
gică (a produselor de larg consum şi alimentare). 

În viziunea noastră, aceste genuri de expertiză judi-
ciară şi constatări tehnico-ştiinţifice sunt pur şi simplu, 
adunate într-un articol al acestui act normativ, fără să 
se ţină cont de anumite criterii de clasificare a acestora. 
Totodată, organizarea şi funcţionarea instituţiilor care 
se ocupă cu aceste genuri de activitate, indiferent de 
faptul că sunt publice sau private, în mod direct depind 
de clasificarea în anumite grupe a expertizelor judicia-
re. În doctrină şi în legislaţie, pe lângă aceste categorii 
de expertize judiciare, există şi multe alte criterii de 
clasificare. 

Probabil, ar fi bine-venit mai întâi de toate să facem 
un studiu comparat al unor acte normative din diferite 
state ale lumii vizavi de clasificarea sau categoriile de 
expertize judiciare. În primul rând, dorim să ne oprim la 
cele 12 clase de expertiză judiciară (în viziunea noastră 
destul de reuşită şi posibil de realizat şi la noi) prevăzu-
te de legislaţia în vigoare a Republicii Belarus, care ar 
servi un bun exemplu şi pentru Republica Moldova:

Clasa 1. Expertizele criminalistice:
а) de stabilire a autorului, balistică, a scrisului, a 

portretelor, tehnico-criminalistică a actelor, traseologi-
că (obiectul cărora sunt orice urme care necesită cerce-
tare, cum ar fi, bunăoară, cercetarea lăcăţilor, plombe-
lor, a urmelor mijloacelor de transport etc.);

b) videofonografică, a exploziilor tehnice, fototeh-
nică, expertiza unor semne marcate  nimicite;

c) expertiza fibrelor, materialelor fibroase şi materi-
alelor fabricate din ele, lacurilor şi vopselelor, produse-
lor petroliere şi substanţelor lubrifiante, sticlei, metale-
lor, aliajelor, polimerilor şi masei plastice, substanţelor 
narcotice, preparatelor medicamentoase cu  efect puter-
nic, lichidelor care conţin alcool, produselor de parfu-
merie şi cosmetice.

Clasa 2. Expertizele medico-legale, psihiatrice şi 
psihofiziologice:

 Expertiza medico-legală şi de cercetare a cadavru-
lui, expertiza medico-legală şi examinărea medico-le-
gală a părţii vătămate, inculpaţilor şi altor persoane, 
expertiza medico-legală şi cercetarea corpurilor delicte 
(biologică, chimică, genetică, medico-criminalistică 
etc.), expertiza medico-legală în baza materialelor ca-
uzelor penale şi civile, judiciar psihiatrică, judiciar psi-
hologică şi chiar judiciar psihologico-psihiatrică.

Clasa 3. Expertizele judiciare tehnico-inginereşti:
Expertiza tehnicii incendiare, expertiza tehnică în 

construcţii, expertiza electrotehnică,  expertiza tehnicii 
de calcul, expertiza tehnicii electrocasnice şi expertiza 
tehnicii securităţii.

Clasa 4. Expertizele judiciare inginereşti în trans-
port:

 Expertiza autotehnică, expertiza tehnică a transpor-
tului aviatic, expertiza tehnică a  transportului feroviar 
ş.a. 

Clasa 5. Expertizele judiciare inginero-tehnologi-
ce:

Expertiza tehnologică şi expertiza merceologică.
Clasa 6. Expertizele economice:
Expertiza contabilă, expertiza economico-financia-

ră, expertiza inginero-economică. 
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Clasa 7. Expertizele judiciare biologice:
Expertiza botanică, expertiza zoologică, expertiza 

microbiologică, expertiza entomologică, expertiza ih-
tiologică, expertiza ornitologică, urmelor de mirosuri 
(odorante). 

Clasa 8. Expertizele judiciare ale solului:
Expertiza minereurilor şi expertiza solului.
Clasa 9. Expertizele judiciare agricole:
Expertiza agrobiologică, expertiza agrotehnică, ex-

pertiza zooveterinară, expertiza veterinar-toxicologică.
Clasa 10. Expertizele judiciare ecologice:
Expertiza ecologică şi expertiza ecologică a mediu-

lui.
Clasa 11. Expertizele judiciare ale produselor ali-

mentare.
Clasa 12. Expertizele judiciare în domeniul arte-

lor5.
În acelaşi timp, se observă o tendinţă în mai multe 

ţări ale lumii6 de a exclude clasificarea expertizelor 
judiciare în clase. Aceasta se explică prin faptul că şti-
inţa se află într-o permanentă evoluţie, iar progresul 
tehnico-ştiinţific a atins noi metodologii de cercetare, 
apar noi tipuri de expertiză judiciară şi de aceea este 
foarte greu de a repartiza unele sau alte tipuri de ex-
pertize judiciare la anumite clase. Cu toate acestea, în 
viziunea noastră, din punct de vedere organizaţional, 
trebuie să fie clasificate sau grupate expertizele judici-
are pentru a permite mai eficient organizarea procesu-
lui de efectuare, evidenţă, monitorizare a expertizelor 
judiciare.

În afară de această clasificare, în conformitate cu 
Regulamentul nominalizat mai sus5 în dependenţă de 
gradul de complexitate, expertizele judiciare se împart 
în trei categorii:

simplă 1) – expertiza efectuată asupra obiectelor 
simple care nu necesită un volum mare de lucrări şi 
poate fi finalizată în termen de până la 5 zile;

medie2)  – expertiza în cadrul căreia, în funcţie de 
numărul de obiecte, de metodele şi mijloacele de apli-
care, sunt necesare investigaţii cu durată de la 6 la 15 
zile;

complicată 3) – expertiza efectuată prin metode 
complicate de investigaţie şi cu un volum mare de lu-
cru, durate lungi de investigaţii – de la 16 la 30 de zile. 
Deși s-ar părea destul de benefică, logică şi argumen-
tată, această clasificare stipulată în prevederea legală în 
practică, în realitate însă nu se respectă.

Chiar din textul Legii cu privire la expertiza judici-
ară şi altor surse6, expertizele judiciare mai pot fi cla-

sificate în iniţială, în comisie, complexă, suplimentară 
şi repetată.

Expertiza judiară iniţială – este expertiza care se 
efectuează pentru prima dată la stabilirea şi precizarea 
circumstanţelor şi faptelor, necesare la examinarea ca-
uzei, precum şi pentru a contribui la adoptarea unei ho-
tărâri judecătoreşti corecte şi argumentate, deoarece în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare con-
cluziile expertului servesc drept probe pe cauza dată.

Expertiza judiciară în comisie – este efectuată de 
persoane competente în acelaşi domeniu de activitate. 
Experţii incluşi în comisie stabilesc scopurile, succesi-
unea şi volumul cercetărilor în dependenţă de caracte-
rul obiectului expertizei.

Expertiza judiciară complexă – se efectuează în 
cazurile în care pentru elucidarea faptelor sau circum-
stanţelor cauzei sunt necesare cunoştinţe din mai multe 
domenii ale ştiinţei şi tehnicii, din alte domenii ale ac-
tivităţii umane. Fiecare expert, participant la expertiza 
complexă, efectuează cercetări în limitele competenţei 
sale. Expertul participă la formarea răspunsului doar la 
acele întrebări cuprinse în ordonanţă sau încheiere care 
corespund domeniului său de activitate. În raportul de 
expertiză judiciară se vor indica felul cercetărilor efec-
tuate de către fiecare expert, volumul acestora, experţii 
care au formulat răspunsuri la întrebări şi concluziile la 
care s-a ajuns. Organizarea cercetărilor complexe este 
atribuţia conducătorului instituţiei de expertiză judici-
ară.

Expertiza judiciară suplimentară – are loc în ca-
zul în care concluziile expertului nu trezesc îndoieli, 
dar sunt insuficient de clare sau incomplete, ori în urma 
cercetării incomplete au apărut întrebări suplimentare 
care au importanţă pentru stabilirea adevărului, se dis-
pune efectuarea unei expertize suplimentare de către 
acelaşi sau alt expert.

Expertiza judiciară repetată – se dispune unui alt 
expert (alţi experţi) în cazul când concluziile expertului 
nu sunt întemeiate sau există îndoieli privind veridi-
citatea, exactitatea şi argumentarea acestora, sau dacă 
există contradicţii între concluziile mai multor experţi. 
La efectuarea expertizei repetate poate participa şi ex-
pertul care a efectuat prima expertiză. În acest caz, nu-
mărul experţilor trebuie să fie nu mai mic de trei. Dacă 
concluziile expertizei repetate nu corespund concluzi-
ilor primei expertize, expertul este obligat să indice în 
raportul de expertiză cauzele acestei necorespunderi.

În cazul ordonării unei expertize suplimentare sau 
a unei expertize repetate, se indică, în mod obligatoriu, 
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motivele. La ordonarea expertizei repetate se prezintă 
raportul primei expertize sau procesul-verbal privind 
imposibilitatea întocmirii lui, precum şi toate materia-
lele suplimentare aflate la dispoziţia ordonatorului ex-
pertizei judiciare. 

Expertiza judiciară obligatorie – efectuarea aces-
teia se dispune în cauzurile care sunt expres prevăzute 
de Codul de procedură penală (art.66) sau de alte acte 
normative. 

Profesorul Simion Doraş scrie că expertizele care 
se aplică în practica de urmărire penală au fost repar-
tizate în categorii aparte, după domeniile ştiinţifice de 
care ele ţin şi după modul lor de organizare şi reali-
zare. În funcţie de domeniul ştiinţific în cadrul căruia 
se efectuează expertiza, adică de cunoştinţele necesare 
pentru a soluţiona problemele ce interesează cauza, de-
osebim expertize medicale, criminalistice, psihologice, 
financiar-economice, de transport, tehnice, tehnologi-
ce, agrotehnice, zootehnice, ecologice, fizice şi chimi-
ce sau fizico-chimice etc. Aceste categorii de expertize 
întrunesc diferite varietăţi şi genuri de expertiză, care 
se disting după natura obiectelor de studiu, scopul ur-
mărit, metodele şi procedeele aplicate la efectuarea 
lor. De exemplu, din categoria expertizei medicale fac 
parte expertiza medico-legală a persoanelor în viaţă 
şi a cadavrelor, expertiza medicală a obiectelor probe 
materiale şi expertiza psihiatrică; din cea criminalistică 
– expertiza scrisului, tehnică a documentelor, dactilo-
scopică, traseologică, balistică şi fotoportretică; a ex-
pertizei economice – expertiza contabilă şi cea finan-
ciar-bancară7.

Tehnica şi tehnologia modernă permit a efectua di-
ferite feluri de expertize: autorutieră, aeronautică, fero-
viară, de construcţie, de protecţie a securităţii muncii, 
incendiară, tehnologică, merceologică etc. În practica 
judiciară sunt, de asemenea, frecvente expertizele agro-
zootehnică, veterinară şi zootehnică. În cadrul acestei 
categorii, se înscrie şi expertiza pedologică care, în 
majorittea cazurilor, are ca obiect de studiu urmele sub 
formă de resturi de sol, din care cauză unii autori au 
inclus-o nejustificat în categoria expertizei criminalisti-
ce8. Bineînţeles că acestea sunt doar câteva dintre prin-
cipalele criterii de clasificare a expertizelor judiciare 
atât în legislaţie, cât şi în doctrină.

După o trecere în revistă a principalelor tipuri 
de expertiză judiciară sau a principalelor criterii de 
clasificare a lor, revenim la situaţia concretă din Re-
publica Moldova. Împărtăşim ideea ex-directoru-
lui Institutului Republican de Expertiză Judiciară 

şi Criminologie, Svetlana Melnicenco, care, încă în 
anul 2002, promova ideea creării unui sistem unic 
de expertiză judiciară, iar fostului Institut îi reve-
nea rolul de organ unic centralizat.

Este necesar de menţionat că Centrul Naţional 
de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Jus-
tiţiei reprezintă o instituţie coordonatoare în dome-
niul teoriei şi practicii expertizei judiciare şi crimi-
nalisticii, în acelaşi timp, fiind instituţie coordonatoa-
re în domeniul teoriei şi practicii expertizei judiciare 
şi în criminalistică, elaborează metode eficiente de 
cercetare şi aplicare a lor în practica de expertiza-
re, contribuind, prin aceasta, la înfăptuirea justiţiei 
în Republica Moldova. Pentru examinarea celor mai 
importante probleme referitor la expertiza judiciară, în 
cadrul Centrului se instituie Consiliul metodico-şti-
inţific, care verifică, din punctul de vedere al cali-
tăţii.

Centrul colaborează cu alte instituţii de expertiză 
judiciară din Republica Moldova, precum şi cu orga-
nele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti şi 
în scopul îndeplinirii sarcinilor atribuite, Centrul este 
obligat: să analizeze sistematic performanţele ştiinţifice 
şi rezultatele expertizelor, constatărilor tehnico-ştiinţi-
fice din anumite domenii şi, în baza acestor rezultate, 
să elaboreze noi metode de expertizare, să modifice 
metodologiile existente. Să organizeze şi să participe 
la diverse întruniri în domeniul teoriei şi practicii ex-
pertizărilor judiciare. Să coordoneze activitatea cu or-
ganele de drept întru soluţionarea obiectivă, exhaustivă 
şi sub toate aspectele a problemelor expertizării. Să co-
laboreze cu instituţiile de profil din ţară şi din alte state 
pentru a contribui la înfăptuirea justiţiei.

Sarcinile principale ale Centrului sunt:
generalizarea şi analiza practicii de efectuare a 	

expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, elabo-
rarea şi realizarea măsurilor de perfecţionare a ex-
pertizei judiciare şi altor genuri de cercetări; 

acordarea ajutorului metodic filialelor Centrului 	
la efectuarea expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiin-
ţifice, coordonarea activităţii acestora şi asigurarea lor 
tehnico-materială; 

studierea realizărilor ştiinţifice ale altor ţări în 	
domeniul expertizei judiciare, colaborarea cu alte 
instituţii de profil, organizaţii ştiinţifice şi de învăţă-
mânt, în scopul perfecţionării practicii de expertiză 
şi extinderii posibilităţilor acesteia. 

În conformitate cu sarcinile ce-i revin, Centrul exer-
cită următoarele funcţii: 



7

Nr. 5, 2011 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

identifică problemele prioritare în domeniul ex-	
pertizei judiciare şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, 
elaborează metode, procedee şi tehnici de expertize 
judiciare în baza investigaţiilor ştiinţifice şi practicii 
avansate;

analizează şi generalizează practica expertizelor 	
judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice, întreprinde 
măsuri menite să contribuie la folosirea mai eficientă 
a expertizelor judiciare şi constatărilor tehnico-ştiinţi-
fice, în scopul descoperirii infracţiunilor şi examinării 
obiective a cauzelor în instanţa de judecată;

elaborează măsuri de perfecţionare a experti-	
zelor complexe, cu participarea experţilor de diferite 
domenii şi profiluri, în scopul formulării concluziilor 
argumentate la evaluarea circumstanţelor şi cauzelor 
infracţiunilor;

organizează conferinţe ştiinţifice şi seminare teo-	
retico-practice pentru generalizare şi schimb de experi-
enţă, cu participarea colaboratorilor organelor de drept 
şi altor organe interesate;

elaborează indicaţii metodice, întocmeşte şi ex-	
pediază organelor vizate scrisori informaţionale refe-
ritor la problemele ce ţin de dispunerea şi efectuarea 
expertizelor judiciare şi constatărilor tehnico-ştiinţifi-
ce, de obiectivitatea, concludenţa şi importanţa conclu-
ziilor experţilor în procedura judiciară;

sistematizează şi difuzează informaţia juridică 	
şi ştiinţifică, în scopul ridicării nivelului profesional al 
experţilor judiciari. 

Aceasta, de fapt, a fost şi esenţa conceptului adop-
tării Legii cu privire la expertiza judiciară. După cum 
am menţionat mai sus, există mai multe subdiviziuni 
care efectuează expertize judiciare, inclusiv şi experţi 
privaţi. Spre regret, activitatea atât a instituţiilor de stat, 
cât şi a experţilor privaţi nu este coordonată până în 
prezent de nimeni, din simplu motiv că, deși asemenea 
organ abilitat există, însă, de fapt, sarcinile puse faţă 
de el prin legislaţia în vigoare nu se execută în modul 
corespunzător.

Aceasta era necesar de efectuat pentru asigurarea 
principiilor activităţii în domeniul EJ. Astfel, potrivit 
art.3 şi pct.2 art.12 din Legea cu privire la expertiza judi-
ciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale3, 
activitatea în domeniul expertizei judiciare se desfă-
şoară în baza principiilor legalităţii, independenţei, 
obiectivităţii şi plenitudinii cercetărilor efectuate. În 
pct.2 art.12 este stipulat că la efectuarea constatărilor 
tehnico-ştiinţifice şi medico-legale se aplică aceleaşi 
reguli şi metodici şi se utilizează aceleaşi utilaje ca şi 

la efectuarea expertizei judiciare, iar rezultatele acesto-
ra au aceeaşi valoare juridică.

În conformitate cu art.5 şi 10, expertul judiciar 
este obligat să efectueze cercetările în baza unor apreci-
eri obiective, complete şi sub toate aspectele obiectelor 
materiale, a organismului uman, a diverselor fenome-
ne şi procese, aplicând realizările ştiinţei şi tehnicii, 
precum şi metodele adecvate cercetării şi în baza lor 
să prezinte concluzii întemeiate şi obiective.

Art.11 lit.d) stipulează că expertul judiciar poate re-
fuza efectuarea expertizei judiciare în caz de lipsă a 
condiţiilor, metodicilor şi mijloacelor tehnice nece-
sare pentru efectuarea cercetărilor.

Art.22 prevede că Raportul de expertiză este apre-
ciat, în conformitate cu legislaţia de procedură, sub as-
pectul exactităţii, obiectivităţii şi plenitudinii cercetări-
lor, precum şi al eficienţei şi caracterului fundamental 
al metodelor de cercetare folosite la efectuarea exper-
tizei. Însă prevederile legislaţiei nu se respectă şi azi 
în Republica Moldova nu se cunosc ce metodici se 
utilizează la efectuarea expertizelor judiciare.

Toate acestea au dus la neexecutarea Legii cu privi-
re la expertiza judiciară, iar în republică până în prezent 
nu există un organ centralizat care ar coordona şi dirija 
sistemul instituţiilor respective. Mai mult ca atât, nici 
pe departe nu este utilizat potenţialul de experţi judici-
ari pentru ridicarea eficacităţii acestora care ar contribui 
în mod direct la asigurarea multilaterală de cercetare şi 
descoperire a infracţiunilor. Lipseşte şi un sistem bine 
pus la punct de pregătire a viitorilor experţi judiciari. 
Aici venim cu ideea creării unui masterat în domeniul 
dreptului cu specialitatea Expertiza judiciară şi o speci-
alizare îngustă în domeniul studiilor sale de licenţă. De 
exemplu, cei de la medicină – experţi în domeniul me-
dicinii legale, psihiatriei; cei de la economie, – experţi 
în merceologie, contabilitate, finanţe şi bănci etc.

Faptul că instituţiile care realizează expertize judi-
ciare au diferite statute juridice sunt subordonate dife-
ritelor organe, în mod diferit soluţionează problemele 
legate de asigurarea sa materială, asigurarea sa meto-
dică şi informaţională, salarizare şi asigurare socială a 
experţilor judiciari etc., ceea ce reprezintă un mare nea-
juns în organizarea activităţii experţilor judiciari.

Un alt moment negativ, în viziunea noastră, îl repre-
zintă şi faptul că nu este utilizat eficace şi aparatajul sau 
baza materială a statului, care este deosebit de costisi-
tor, iar statul în condiţiile sărăciei de astăzi nu-şi poate 
permite îmbunătăţirea considerabilă a acestuia, chiar 
şi ceea ce este se utilizează foarte prost. La fel, dorim 
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să menţionăm că nu există cerinţe unice de calificare 
faţă de toţi acei, care doresc să îmbrăţişeze meseria de 
experţi judiciari, nu este unificată metodologia de efec-
tuare a expertizelor judiciare, precum şi asigurarea lor 
tehnico-materială, nu este cercetată şi utilizată experi-
enţa internaţională în acest domeniu etc. Toate acestea 
permit crearea unor condiţii favorabile pentru diferite 
abuzuri, şi lipsesc condiţii pentru verificarea calităţii 
activităţii experţilor atât de stat, cât şi privaţi.

În viziunea noastră, nu este suficient să stabilim 
care sunt neajunsurile, dar dorim să propunem şi unele 
soluţii pentru redresarea situaţiei din ţară la capitolul 
„expertiza judiciară”, ţinând cont de cunoştinţele 
acumulate pe parcursul mai multor ani de zile, a rela-
ţiilor pe care le avem şi în mod special în exterior, de 
unificare a potenţialului ştiinţific din republică, precum 
şi alte condiţii. După noi, din cele deja menţionate mai 
sus, trebuie de pornit de la pregătirea şi perfecţionarea 
actualilor şi viitorilor experţi judiciari. Utilizând expe-
rienţa altor state, vom participa la elaborarea diferitelor 
proiecte, granturi pentru pregătirea viitorilor specialişti, 
pentru atragerea experţilor şi profesioniştilor străini la 
pregătirea şi perfecţionarea celor autohtoni, precum şi 
la îmbunătăţirea bazei materiale absolut necesare pen-
tru efectuarea expertizelor judiciare. 

Un moment important îl vedem aici la unificarea 
potenţialului intelectual şi a celui material a mai mul-
tor instituţii. Aşa bunăoară, suntem convinşi că în baza 
unor contracte de colaborare şi activitate în comun între 
Academia de Ştiinţe a Moldovei, institutele acesteia, 
Universităţii AŞM, Universităţii de Stat din Moldo-
va, unor universităţi private, precum şi altor instituţii 
şi organizaţiii atât din ţară, cât şi de peste hotare, se 
va contribui serios la soluţionarea celei mai importante 
probleme existente în prezent.

Alt moment, nu mai puţin important, constă în de-
terminarea acelui organ sau instituţii care să unifice 
toate forţele din republică atât la pregătirea cadrelor, cât 
şi la îmbunătăţirea bazei materiale pentru funcţionarea 
acestora. Cu toată stima şi respectul faţă de Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de In-
formare şi Securitate sau alte organe de forţă, dar, în vi-
ziunea noastră, acest lucru trebuie făcut sub conducerea 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. De la bun început, 
am spus că expertiza judiciară nu este altceva decât o 
cercetare ştiinţifică şi, respectiv, aceasta cel mai bine se 
potriveşte anume AŞM. Mai mult ca atât, tot potenţialul 
intelectual şi uman, precum şi baza tehnico-materială a 
AŞM pot fi utilizate în acest proces. 

În articolele care obligatoriu vor urma în numerele 
ulterioare, ne vom expune concret cum pot fi utilizate 
aceste mijloace la efectuarea unor expertize judiciare 
concrete, bunăoară cele economice sau biologice.

O problemă deosebit de actuală este aceea a asigu-
rării tehnico-materiale a activităţii în domeniul exper-
tizelor judiciare, precum şi achitarea cheltuielilor în le-
gătură cu efectuarea expertizelor judiciare şi atragerea 
specialiştilor. Există două păreri privind posibilităţile 
finanţării instituţiilor bugetare angajate în expertize ju-
diciare: prima presupune ca statul să achite toate chel-
tuielile ce țin de expertizele judiciare cu stabilirea, în 
acelaşi timp, a modalităţii şi ordinii restituirii lor ulteri-
oare; iar cea de a doua – instituţiile de stat pe principii 
de autonomie câştigă ele înseși mijloace pentru efectu-
area expertizelor judiciare. Ar fi logic şi normal ca sta-
tul să-şi onoreze această obligaţie, dar, din păcate, acest 
lucru nu se observă, şi credem că în viitorul apropiat 
nici nu se va întâmpla.

Conform legislaţiei în vigoare, este stipulată a doua 
modalitate. Probabil că statul, când a stabilit acest mod 
de finanţare pentru efectuarea expertizelor judiciare, a 
prevăzut tuturor organelor de urmărire penală, instan-
ţelor judecătoreşti anumite sume de bani în acest scop. 
Din păcate, nici acest lucru nu se întâmplă, iar aproxi-
mativ 80% din expertizele pe care le efectuează de pil-
dă Centru Naţional de Expertize Judiciare sunt pentru 
instituţiile bugetare şi cele care nu achită aceste servi-
cii. Pornind de la această situaţie, este destul de dificil a 
achita salariile, serviciile pentru întreţinerea instituţiei, 
procurării materialelor etc. Efectuarea expertizelor chi-
mice şi biolojice prevede utilizarea substanţelor chimi-
ce costisitoare.

O altă problemă deosebit de actuală o reprezintă re-
glementarea juridică a ordinii şi mărimii cheltuielilor şi 
plăţilor care trebuie să fie încasate în legătură cu efec-
tuarea expertizelor judiciare, precum şi altor expertize 
atât în instituţiile bugetare, cât şi în cele private. De aici 
rezultă alte momente legate de stimularea activităţii de 
expert judiciar. În prezent nu există o interesare materi-
ală a colaboratorilor pentru perfecţionarea lor profesio-
nală, pentru lărgirea gamei de servicii, pentru atragerea 
specialiştilor de o calificare înaltă în activitatea institu-
ţiilor de expertiză judiciară.

Deja am menţionat anterior că activitatea de expert 
judiciar este o activitate profesională. În conformitate 
cu legislaţia în vigoare, expertul judiciar reprezintă o 
persoană care dispune de cunoştinţe speciale într-un 
anumit domeniu şi este atestată în această calitate. 
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Atunci când expertizele judiciare sunt încredinţate şi 
efectuate de instituţii bugetare, statul este un garant şi 
poartă răspundere pentru respectarea normelor din acest 
domeniu, cel puţin formal, cu toate că în practică şi la 
acest capitol foarte des apar probleme destul de com-
plicate. Dar şi mai dezastruoasă este la moment situaţia 
în instituţiile private sau cu experţii privaţi, bineînţeles 
că nu cu toţi, dar cu mulţi dintre ei, şi nu pentru faptul 
că suntem împotriva experţilor privaţi, dimpotrivă, în 
viziunea noastră, toţi experţii ar trebui să fie privaţi, iar 
statul să deţină pârghiile de control asupra organizării 
şi activităţii de expert judiciar şi, în primul rând, asupra 
licenţierii activităţii acestora, atestării şi promovării lor. 
Drept exemplu care certifică aceste afirmaţii îl repre-
zintă faptul că numărul de expertize repetate efectuate 
de experţi privaţi a crescut considerabil, precum şi ni-
velul scăzut al calităţii concluziilor la care ei ajung.

Luând în consideraţie faptul că expertizele judici-
are sunt efectuate de diferiţi experţi din diferite insti-
tuţii, existând chiar şi un interes corporativ, în viziu-
nea noastră, ar putea fi creată o instituţie specializată 
independentă de stat în cadrul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei care ar putea să funcţioneze pe principii de 
autonomie, cu o anumită finanţare şi din partea statului, 
care să coordoneze şi să monitorizeze întreaga activita-
te a experţilor judiciari. Pentru aceasta, este necesar a 
efectua unele reforme cardinale în acest domeniu care 
să includă mai multe compartimente de ordin social, 
juridic şi economic.

Iniţial, trebuie modificate actele normative de bază9, 
printre care: Legea cu privire la expertiza judiciară; Re-
gulamentul cu privire la ordinea numirii şi efectuării 
expertizelor judiciare pe teritoriul Republicii Moldo-
va; Registrul de stat al experţilor judiciari atestaţi; In-
strucţiunea cu privire la ordinea şi mărimea recuperării 
cheltuielilor legate de efectuarea expertizelor judicia-
re; Lista serviciilor cu plată şi tarifele la ele; Normele 
şarjei de muncă şi alte acte normative. Acest complex 
de măsuri ar permite Republicii Moldova să creeze un 
sistem de expertize judiciare independent, autonom, pe 
principii de autofinanţare şi, în viziunea noastră, mult 
mai eficace.
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SUMMArY
In this research we have tried to develop a fundamental analysis regarding the issue of contract ne-

gotiations. Our study is mainly oriented toward the idea that several forms of contract dialogues can 
produce certain juridical effects concerning the obligation to accept the consent of another, to be part to 
a deal or on the contrary issues related to some liability problems. 

D
contractelor şi se sprijină pe prevederile art.1 CC 
RM care proclamă atât libertatea contractuală, cât şi 
inviolabilitatea proprietăţii, inadmisibilitatea imixti-
unii în afacerile private, necesitatea de realizare li-
beră a drepturilor civile, de garantare a restabilirii 
persoanei în drepturile în care a fost lezată şi de apă-
rare judiciară a lor în calitate de valori supreme, fără 
de care nu poate fi concepută legislaţia civilă. Liber-
tatea subiecţilor să stabilească pe bază de contract 
drepturile şi obligaţiile lor conţine iminent şi dreptul 
(libertatea) de a negocia cu potenţialii cocontractanţi 
pentru a putea realiza obiectivele propuse şi acest 
lucru constituie o regulă, nu o excepţie, la etapa de 
încheiere a contractului, fapt ce-şi găseşte reflecţia 
în norma art. 712 alin. (2) CC RM: „nu există clau-
ze contractuale standard în măsura în care condiţii-
le contractului au fost negociate în particular între 
părţi”. Elaborarea de către legiuitor a mecanismu-
lui de reglementare juridico-civilă prin intermediul 
clauzei contractuale standard nu poate înlocui sau 
exclude etapa negocierii contractului, dar suplineşte 
situaţia juridică în care negocierile sunt suprimate de 
inegalitatea economică a părţilor sau incapacitatea 
psihologică, sau de altă natură a unui subiect de a ne-
gocia la acelaşi nivel cu profesionistul. În situaţia în 
care, în contractele de adeziune, nu există un acord 
liber consimţit, iar discuţiile lipsesc aproape cu de-
săvârşire era normală intervenţia legiuitorului ...1

Sintagma stabilită în art. 515 CC RM, precum că 
„o obligaţie se poate naşte prin iniţierea şi desfăşu-
rarea negocierilor de încheiere a contractului” repre-
zintă o deschidere şi mai largă a libertăţii negocierii 
contractului şi urmează, în mod formal, a fi examina-
tă sub aspectul efectelor juridice care derivă în urma 
iniţierii şi realizării negocierilor contractuale. Legea 
civilă trece sub tăcere caracterul juridic al obligaţiei 
ce se poate naşte de pe urma acestor acţiuni pozi-
tive, şi anume, caracterul contractual sau delictual, 

IMPORTANŢA  JURIDICĂ  A  NEGOCIERII  CONTRACTELOR
Dorin CIMIL, 

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

reptul la negocierea contractelor civile reprezin-
tă un drept fundamental în domeniul dreptului 

deoarece tocmai acest regim juridic poate influenţa 
regulile pentru compensarea cheltuielilor făcute în 
baza îndreptăţitei încrederi în încheierea contractu-
lui, dacă în urma vinovăţiei acesteia contractul nu a 
fost încheiat. Apelând în cadrul analizei juridice la 
prevederile art. 514 CC RM, care defineşte regula 
precum că „obligaţiile se nasc din contract, fapt ilicit 
(delict) şi din orice alt act sau fapt susceptibil de a le 
produce în condiţiile legii”, conchidem că iniţierea 
şi desfăşurarea negocierilor formează în sine, fie acte 
sau fapte juridice, generatoare de obligaţii speciale 
în felul lor de a fi. 

Din perspectiva reglementărilor în domeniul ac-
telor juridice civile, expusă în art. 195 CC RM în 
formula legală, „act juridic civil este manifestarea de 
către persoane fizice şi juridice a voinţei îndreptate 
spre naşterea, modificarea sau stingerea drepturilor 
şi obligaţiilor civile”, iniţierea şi desfăşurarea ne-
gocierilor de încheiere a contractului se încadrează 
perfect în această construcţie juridică, deoarece re-
prezintă manifestări de voinţă a subiecţilor recunos-
cuţi ai raporturilor civile, direcţionate exclusiv spre 
încheierea finală a contractului civil. 

În funcţie de faptul dacă negocierile dintre poten-
ţialii parteneri contractuali se încununează cu succes 
sau eşuează, fără a fi semnate anumite acte prepara-
torii, procese-verbale sau alte înscrisuri de acest gen 
(materiale probante) pot influenţa tălmăcirea viito-
rului contract încheiat între părţi2. Situaţia juridică 
abordată reiese şi din reglementările Codului civil 
al RM, şi anume, art. 726: „la interpretarea contrac-
tului se va ţine cont de natura lui, de circumstanţele 
în care a fost încheiat, de interpretarea care este dată 
acestuia de către părţi sau care poate fi dedusă din 
comportamentul lor de până la şi de după încheierea 
contractului, precum şi de uzanţe”. Comportamentul 
partenerilor de până la încheierea contractului se re-
duce la faza precontractuală, şi anume, la iniţierea şi 
desfăşurarea negocierilor, care sunt recunoscute în 
calitate de obligaţii civle, iar regimul juridic uniform 
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şi indubitabil al obligaţiilor civile este statuat în art. 
513 CC RM: „debitorul şi creditorul trebuie să se 
comporte cu bună-credinţă şi diligenţă la momentul 
naşterii, pe durata existenţei, la momentul executării 
şi stingerii obligaţiei”. Calitatea juridică a debitoru-
lui şi creditorului, specifică unui raport obligaţional 
clasic, în cadrul obligaţiei iniţierii şi desfăşurării ne-
gocierilor o posedă, în acelaşi timp, partenerii nego-
ciatori, iar comportamentul lor juridic, exprimat prin 
acţiunile pozitive de negociere, urmează să cores-
pundă principiilor şi uzanţelor de stabilire, dezvolta-
re şi stingere a obligaţiilor civile în general. 

 Având deja cadrul juridic elementar, care recu-
noaşte la nivel de lege iniţierea şi desfăşurarea ne-
gocierilor de încheiere a contractului în calitate de 
generator de obligaţii civile, este firesc să apară pro-
blema determinării dreptului comun aplicabil în pe-
rioada precontractuală de stabilire a relaţiilor.

 Este firesc faptul, în cadrul cercetării noastre, să 
apelam în acest caz, la răspunsurile şi reţetele juri-
dice clare la această întrebare, care s-au format în 
jurisprudenţele şi doctrinele civilistice germane şi 
franceze, iar apoi să ne expunem asupra admisibili-
tăţii aplicării acestora în sistemul de drept naţional.

 Asemenea construcţii precontractuale au fost 
dezvoltate în doctrina şi jurisprudenţa germană, 
care stabileşte că între partenerii de negocieri, vii-
torii posibili cocontractanţi, se poate naşte un raport 
precontractual de obligaţie ce generează în caz de 
violare o responsabilitate precontractuală3. Prezenţa 
raportului precontractual de obligaţie, de unde deri-
vă responsabilitatea juridică pentru cel care se face 
vinovat de violarea cu rea credinţă a negocierilor, a 
fost concepută de către civiliştii germani în baza te-
oriei ,,culpa in contrahendo”, elaborată şi susţinută 
de rudolf von Ihering. Esenţa acestei teorii rezidă 
în faptul că o parte a unui contract trebuie să obţină 
repararea prejudiciului suferit de către acesta, în caz 
că contractul eşuează din motive ce ţin de cealaltă 
parte. Îmbunătăţirea calitativă a ideii lui Ihering de 
către jurisprudenţă şi doctrină a generat un principiu, 
conform căruia simplul fapt de întrerupere a negocie-
rilor sau refuzul de a lua contact în vederea încheierii 
unui contract, creează între cei ce participă la o legă-
tură juridică particulară, care, la rândul său, reprezin-
tă fundamentul răspunderii speciale, întâlnite în ca-
zul formării contractelor prin negocieri contractuale. 
Dreptul german acceptă situaţia că două persoane, 
ce iau contact în vederea încheierii unui contract vi-
itor, intră în sfera dreptului, chiar dacă contractul nu 
este format. Părţile trebuie să aibă un respect mutual 
de încredere, această încredere reprezentând ideea 

de bază a relaţiei speciale precontractuale, care, la 
rândul său, permite să degaje obligaţii specifice ne-
gocierii4. Pentru asigurarea unei protecţii judiciare, 
obligaţiile şi drepturile corelative ce rezultă din ne-
gocierile contractuale sunt conjugate cu principiile 
bunei-credinţe şi încrederii. Astfel, toate relaţiile, 
născute în vederea creării unui contract între părţi, 
dau naştere unei legături de încredere ce le impu-
ne potenţialilor cocontractanţi obligaţii reciproce de 
prudenţă şi de securitate. Nerespectarea obligaţiilor 
şi drepturilor corelative ce rezultă din negocierile 
contractuale de către cocontractantul vinovat condi-
ţionează îndemnizarea partenerului, care trebuie să 
fie repus în situaţia în care se găsea la debutul nego-
cierilor. Angajarea răspunderii părţii vinovate presu-
pune existenţa cumulativă a patru condiţii:

existenţa unui raport de obligaţie născut din – 
angajarea negocierilor;

constatarea unei încălcări a unei obligaţii năs-– 
cute din raportul precontractual;

imputarea vinei sau cel puţin a neglijenţei au-– 
torului sau prepuşilor săi;

existenţa unei daune ce este cauzată parteneru-– 
lui de negocieri.

 Procesul de formare a unui contract civil poa-
te fi descompus în mai multe etape, necesare pentru 
maturizarea consimţământului la act, fie pentru con-
venirea obiectului viitorului contract5. Etapa care ne 
interesează reprezintă faza precontractuală a rapor-
tului juridic civil, etapa emanării de către cocontrac-
tanţi a voinţei incomplete, dar preferenţiale, care ser-
veşte drept o treaptă psihologică de formare a voinţei 
clare şi decise în privinţa viitorului contract. 

Negocierile contractuale în calitate de acte juridi-
ce, stabilite în etapa precontractuală, creează raportul 
precontractual de obligaţie, apoi în procesul derulă-
rii şi finalizării lor se materializează în formă de în-
scrisuri (documente), şi anume, scrisoare de intenţie 
şi scrisoare de confirmare. Pentru însuşirea utilităţii 
şi importanţei juridice ale acestora, este important să 
marcăm deosebirea lor de oferta de a contracta. În 
temeiul art.681 CC RM ,,Ofertă de a contracta este 
propunerea, adresată unei sau mai multor persoane, 
care conţine toate elementele esenţiale ale viitorului 
contract şi care reflectă voinţa ofertantului de a fi le-
gat prin acceptarea ofertei”. Semnele calificative ale 
ofertei sunt propunerea care conţine toate elemen-
tele esenţiale ale viitorului contract şi propunerea 
care reflectă voinţa ofertantului de a fi legat prin ac-
ceptarea ofertei. Scrisoarea de intenţie reprezintă în 
sine o invitaţie unilaterală a autorului, fără stabilirea 
elementelor esenţiale ale viitorului contract, deoare-



Nr. 5, 2011REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

12

ce ele se află în proces de negociere, precum şi nu 
poate exista voinţa finală a ofertantului de a fi legat 
prin contract, invocându-se nefinisarea negocierilor 
şi neconcordanţa poziţiilor potenţialilor cocontrac-
tanţi asupra elementelor esenţiale ale viitorului con-
tract. Utilitatea juridică a scrisorii de intenţie este 
de a perfecta procesul de derulare a negocierilor în 
modul şi măsura contrasemnării lor de către destina-
tar, precum şi stabilirea de activităţi preliminare ce 
urmează a fi remunerate.

 Scrisoarea de confirmare reprezintă la fel un 
înscris perfectat unilateral, care confirmă conţinutul 
contractului ce a fost negociat verbal (de exemplu, 
la telefon). Înscrisul îmbracă haina juridică a voin-
ţelor părţilor, dar urmează să fie confirmat de către 
cealaltă parte în termenele pe care acesta îi conţine, 
pentru a deveni contract în adevăratul sens al cuvân-
tului. Tăcerea acceptantului urmează a fi calificată ca 
acceptare tacită, ţinând cont de regulile cutumiare. 
O astfel de reglementare, ce ţine de aplicarea fap-
tului juridic tăcerea, găsim şi în legislaţia naţională 
art. 694 CC RM „tăcerea şi inacţiunea nu valorează 
acceptarea, dacă din lege, din practica stabilită între 
părţi şi din uzanţe nu reiese altfel”.

 În dreptul francez, ca de altfel şi în majoritatea 
sistemelor de drept progresiste, libertatea contractu-
ală constituie un principiu fundamental al dreptului 
contractelor, şi se exprimă prin libertatea de a încheia 
sau de a nu încheia contracte în urma negocierilor, 
dreptul de a negocia cu diverşi parteneri contractu-
ali, dreptul de a compara, alege sau refuza mai multe 
propuneri de contractare. În Franţa este unanim ad-
mis că partenerii de negocieri pot comite o greşeală 
precontractuală cu ocazia rupturii acestora6. În acest 
context, întreruperea negocierilor poate fi calificată 
ca o greseală, doar dacă a fost intenţia de a prejudi-
cia partenerul de negocieri. Jurisprudenţa franceză 
a dezvoltat această regulă de angajare a răspunderii 
precontractuale, şi a plasat criteriul bunei-credin-
ţe în finalitatea raportului precontractual, conform 
postulatului: conduita părţilor în faza precontractu-
ală trebuie să răspundă principiului bunei-credinţe. 
Manifestarea bunei-credinţe în faza precontractuală 
poate impune sau interzice unele comportamente ale 
potenţialilor contractanţi, cum ar fi neangajarea ne-
gocierilor dacă se ştie cu bună seamă că nu se va în-
cheia contractul, sau că un negociator nu este titularul 
drepturilor ce se negociază, sau nu este împuternicit 
în acest sens de a duce tratative; precum şi ruptura 
brutală a negocierilor avansate fără motiv. Ruperea 
negocierilor într-un stadiu avansat de negocieri este 
apreciată de doctrina şi jurisprudenţa franceză7 ca un 

criteriu de apreciere determinant al prejudiciabilităţii 
rupturii. La fel, s-a recunoscut că revendicarea unui 
preţ excesiv în cursul negocierilor, care n-are nici o 
legătură cu cel negociat la început, poate fi conside-
rată o atitudine prejudiciabilă, dacă există o legătură 
cauzală cu eşecul negocierilor. 

 Din contract sau din acordul de negociere, se naş-
te obligaţia părţilor de a negocia cu bună-credinţă, 
în acest sens, există opinii ale doctrinarilor francezi, 
precum că această obligaţie a părţilor se distinge în 
obligaţia de a începe (obligaţie de rezultat) şi obliga-
ţia de a purta negocierile cu bună-credinţă (obligaţie 
de mijloace). Însă unii autori consideră că cele două 
obligaţii sunt interdependente şi se află într-o legătu-
ră indisolubilă.

În ceea ce priveşte calificarea juridică a obligaţiei 
de a negocia cu bună-credinţă, există diferite păreri, 
astfel, unii autori consideră că este o obligaţie de mij-
loace; alţii susţin că este o obligaţie de rezultat. Ne 
alăturăm opiniei8 precum că suntem în prezenţa unei 
obligaţii de rezultat, în sensul că fiecare parte garan-
tează celeilalte că va negocia, în termenele acordului 
de negociere. De aici rezultă că se va angaja răspun-
derea civilă contractuală a părţilor acordului de ne-
gociere, dacă refuză să antameze negocieri, să facă 
propuneri ori, după caz, să continue negocierile fără 
un motiv temeinic. 

Contractul sau acordul de negociere mai poate cu-
prinde şi clauze în care se stabileşte cadrul de desfă-
şurare a negocierilor. Acestea, la rândul lor, cuprind 
obligaţia de exclusivitate, obligaţia de sinceritate, 
obligaţia de confidenţialitate, obligaţia de supor-
tare a cheltuielilor care vor fi făcute cu efectuarea 
unor studii etc.

Obligaţia de exclusivitate a negocierilor reprezin-
tă îndatorirea fiecărei părţi, stipulată expres în con-
venţia de negociere, de a se abţine să întreprindă şi 
să desfăşoare negocieri paralele cu un terţ concurent 
într-o anumită perioadă de timp. În lipsa unei clauze 
speciale în acest sens, obligaţia de abţinere de la ne-
gociere cu terţe persoane nu există.

Obligaţia de sinceritate este stipulată într-o clau-
ză expresă a contractului de negociere prin care păr-
ţile sunt ţinute să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi 
orice demers, ea poate consta inclusiv în nominaliza-
rea terţilor cu care se negociază şi de a arăta stadiul 
în care au ajuns aceste negocieri.

Obligaţia de confidenţialitate (de nedivulgare) 
este opusă obligaţiei de sinceritate şi constă în în-
datorirea pe care şi-o asumă fiecare parte de a nu 
divulga secretele negocierilor cu celălalt partener. O 
astfel de clauză este deosebit de utilă atunci când se 
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negociază un contract care are ca obiect transferul de 
tehnologii (know-how).

Obligaţia de suportare a costurilor diferitelor 
studii comandate şi efectuate anticipat pentru iniţi-
erea şi desfăşurarea negocierilor. În caz de eşec al 
contractului sau acordului de negociere datorat am-
belor părţi, costurile acestor studii ( de fezabilitate, 
de impact, de oportunitate etc.) se suportă în părţi 
egale de către partenerii de negocieri. La fel, părţi-
le se pot asigura prin stipularea unei clauze exprese 
privind modul în care vor fi suportate cheltuielile, 
de exemplu, partajarea cheltuielilor în proporţii va-
riabile, suportarea cheltuielilor în totalitate de către 
cel ce le-a comandat ori nominalizarea punctuală a 
costurilor care vor fi suportate de către partea care 
nu le-a comandat.

În sistemele de drept, lipsesc unele reglementări 
exprese în privinţa iniţierii şi ducerii negocierilor 
contractuale, spre exemplu, Federaţia Rusă, actual-
mente, în cadrul reformării legislaţiei civile este pusă 
problema creării cadrului normativ de reglementare 
a negocierilor pentru a evita şicanarea procesului 
de încheiere a contractelor civile. Savanţii civilişti 
şi practicienii ruşi optează pentru preluarea, în acest 
sens, a practicii europene de formalizare strictă a 
momentului încheierii contractului, stabilirea la ni-
vel de lege a normelor despre libertatea ducerii cu 
bună credinţă a negocierilor, formalizarea criteriilor 
de rea-credinţă în cadrul negocierilor, precum şi ela-
borarea mecanismului de păstrare a confidenţialităţii 
informaţiei prezentate în cadrul negocierilor9. 

În concluzie, conchidem că adordarea teoretică a 
problemei negocierilor contractelor civile în calita-
te de entităţi juridice, generatoare de obligaţii civile 
urmează să oscileze în albia formată de două princi-
pii aparent contracdictorii, şi anume, libertatea de 
a rupe negocierile fără angajarea răspunderii civile, 
chiar şi în cazul când ele sunt avansate, dacă proiec-
tul contractului nu satisface un partener; şi obligaţia 

de bună-credinţă în cadrul negocierilor prin infor-
marea loială a partenerului de discuţii, respectarea 
secretului de negociere, abţinerea de la propuneri 
inacceptabile şi altele.

Răspunderea pentru ruperea negocierilor urmea-
ză să fie angajată doar în circumstanţe particulare, 
vinovăţia constând în faptul întreruperii prompte a 
unor negocieri durabile ce ar putea lăsa să se creadă 
în încheierea contractului. Categoria răspunderii este 
una contractuală, iar prejudiciul reparabil cuprinde 
cheltuielile suportate doar pentru negociere şi studii-
le prealabile, nu pentru pierderea şansei de încheiere 
a contractului, nici pentru pagubele indirecte. 
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P
poate îndeplini bine în acest sens, iar ceea ce nu se 
poate îndeplini bine, trebuie să facă prin împuterniciţi. 
Aceştia din urmă nu pot fi, ca atare, decât dacă poporul 
îi desemnează el însuşi1.

Parlamentarismul european se bazează pe faptul că 
suveranitatea aparţine poporului – privit ca naţiune, şi 
nu ca sumă a indivizilor ce îl compun – voinţa şi pute-
rea politică ale acesteia nu pot fi exprimate decât prin 
reprezentare, fiecare reprezentant al naţiunii exercitând 
puterea delegată în numele şi pe seama acesteia. Din-
tr-o asemenea perspectivă, naţiunea fiind suverană, nici 
un individ sau grupare de indivizi nu poate invoca un 
drept propriu de a exercita o autoritate oarecare2.

Conform Constituţiei Republicii Moldova, art.68 
privind mandatul reprezentativ prevede că în exerci-
tarea mandatului deputaţii sunt în serviciul poporului, 
iar orice mandat imperativ este nul. E firesc ca elec-
toratul să exercite presiuni asupra deputatului pe care 
l-a ales, deoarece în campania electorală „alesul popo-
rului” a făcut multe şi diverse promisiuni, care rămân 
neîndeplinite. Iată de ce prin prevederi în Constituţie 
se declară orice mandat imperativ nul, în acest mod se 
eliberează deputatul de obligaţii faţă de alegătorii săi. 
Însă nerespectarea de către deputat a promisiunilor fă-
cute electoratului poate fi sancţionată de către acesta 
din urmă doar prin nerealegerea deputatului respectiv 
pentru mandatul următor. Din păcate, de cele mai dese 
ori, o asemenea sancţiune este prea puţin eficientă. In-
dependenţa deputatului vizavi de alegători şi de pro-
priul partid, are o limită, care se explică prin riscul de a 
nu mai obţine un viitor mandat din partea lor3.

Faptul că Parlamentul se formează numai în urma 
desfăşurării alegerilor demonstrează că voinţa electo-
ratului este pusă mai presus de orice. La rândul său, 
electoratul redă, în mod fidel, trăsăturile fundamentale 
ale întregii societăţi, relevă comportamentele, morala, 
precum şi gradul de dezvoltare civică şi spirituală a so-
cietăţii din care face parte.

Responsabilitatea morală pentru anumite acţiuni ale 
Parlamentului (critica sau laudele la adresa Parlamen-
tului) ne aparţine chiar nouă, alegătorilor. De aceea 
trebuie să căutăm răspunsuri, soluţii în chiar înseși ac-
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oporul care deţine puterea supremă, spunea Mon-
tesquieu, trebuie să facă el însuşi tot ceea ce se 

ţiunile sau inacţiunile noastre. Electoratul trebuie să fie 
capabil să direcţioneze activitatea Parlamentului în co-
respundere cu valorile şi aspiraţiile naţiunii. 

Este necesar a releva că scopul protecţiei mandatu-
lui parlamentar este de a garanta deputaţilor o deplină 
libertate de acţiune în exercitarea mandatului cu care au 
fost învestiţi de alegători şi, în acelaşi timp, de a-i feri 
de orice fel de presiune, fie de ordin intern sau extern4.

„Dintre toate presiunile exercitate asupra Parlamen-
tului, cele mai periculoase sunt cele de ordin economic. 
Este vorba de influenţa pe care o poate avea asupra 
parlamentarilor sectorul privat, influenţă care deseori 
se află în legătură directă cu acte de corupţie. Ne refe-
rim la cazurile în care, profitând de atribuţiile pe care le 
posedă deputatul, se fac în interes privat anumite scutiri 
de plăţi ale impozitelor, se acordă unele exclusivităţi, 
credite în sume enorme sau privatizare ilicită, uneori 
deputaţii înşişi fiind atraşi în activităţi comerciale. 
Existenţa unei astfel de presiuni poate aduce prejudicii 
materiale enorme statului, ştirbindu-i din autoritate atât 
pe plan intern, cât şi pe plan extern5.

Considerăm că parlamentarii (aleşii poporului), mai 
ales din ţările Europei Centrale şi de Est, constituie fac-
torul uman primordial în procesul de democratizare şi 
edificare a statului de drept, la realizarea înaltei misiuni 
de reprezentare şi exprimare a voinţei poporului6.

Firește, Parlamentul acţionează mai încet decât pu-
terea executivă, dar deciziile pe care le ia sunt materiali-
zate în legi şi exprimă dorinţa poporului care l-a ales7.

În capitolul XI „Despre întinderea puterii legislati-
ve”, Locke evidenţiază o serie de limite care se impun 
puterii legislative:

Chiar dacă este o putere supremă, „legislativul •	
nu este şi nici nu poate fi o putere absolut arbitrară în 
ceea ce priveşte vieţile şi destinele oamenilor”. Puterea 
legislativului se reduce la elaborarea de legi raţionale 
şi juste, care au drept scop realizarea „binelui public al 
societăţii”. Această limită vizează conţinutul legilor.

Cea de-a doua limită se referă la modul de acţi-•	
une al puterii, care va acţiona prin intermediul legilor 
generale, clare, sigure şi stabile: „puterea legislativă 
sau autoritatea supremă nu îşi poate asuma puterea de 
a conduce prin decrete provizorii şi arbitrare, ci este 
obligată să împartă dreptatea şi să decidă drepturile su-
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puşilor prin legi stabile promulgate şi prin judecători 
autorizaţi şi recunoscuţi”.

Cea de-a treia limită anunţă principiul autono-•	
miei politice – în măsura în care „puterea supremă nu 
poate priva nici un om de vreo parte a proprietăţii sale, 
fără consimţământul său, cele două libertăţi, politică şi 
individuală, sunt intim legate.

O a patra limită are în vedere imposibilitatea ca •	
„legislativul să poată delega sau înstrăina puterea de a 
face legi”, ce i-a fost conferită de către popor.

Însă în concepţia lui Locke „...prima şi fundamen-
tala lege naturală, care urmează să cârmuiască până şi 
legislativul însuşi, este de a conserva societatea...” 8.

În doctrina dreptului constituţional, specialiştii situ-
ează democraţia pe „un soclu al valorilor şi al principi-
ilor, limitând suveranitatea absolută a Parlamentului şi 
protejând drepturile individuale contra tiraniei majori-
tăţii. Democraţia înţeleasă a priori ca o formă de guver-
nare, trebuie să se înscrie într-o „comunitate de princi-
pii”, dacă nu vrea să fie asimilată cu tirania majorităţii 
sau, mai rău, cu regimurile barbare sau totalitare9.

Ideea sufragiului universal, la care se reduce prea 
des democraţia, nu are sens decât dacă există o veri-
tabilă dezbatere, fără de care alegerile nu ar fi decât o 
manevră dilatorie a puterii existente. Aceasta implică 
faptul că toţi cetăţenii îşi pot exercita dreptul de vot în 
deplină libertate, în cunoștință de cauză, la intervale re-
gulate şi că există pluralism politic.

Într-un regim care se vrea democratic, există şi limi-
te, căci este de esenţa democraţiei însăşi de a respecta 
anumite principii substanţiale (libertăţile fundamenta-
le) oficiale9.

Aria problemelor cu care se confruntă edificarea 
statului de drept în ţările posttotalitare, după S.Popescu, 
cuprinde:

instrumentalizarea dreptului;•	
inflaţia legislativă, excesul de normativism;•	
„juristocraţia”;•	
multiplicarea şi instituţionalizarea unor noi drep-•	

turi ale omului.
Instrumentalizarea dreptului este considerată ca fi-

ind unul dintre factorii determinanţi ai crizei dreptului 
şi ai culturii juridice şi descreşterii autorităţii dreptu-
lui. Transformarea dreptului în instrument al politicii 
a condus la înlocuirea caracterului raţional al dreptului 
cu un caracter volitiv.

Declinul legii este strâns legat de inflaţia legislativă, 
în măsura în care cu cât este mai mare numărul norme-
lor juridice, cu atât dificultăţile de a le aplica sunt și ele 
mai mari. 

Printre pericolul care ameninţă statul de drept a fost 
semnalat şi cel al excesului de independenţă a puterii 
judecătoreşti11.

Adam Popescu consideră că pericolele actuale ce 
ameninţă existenţa statului de drept sunt mai multe, de 
exemplu, pericolul inflaţiei legislative, al intervenţiei 
nelimitate în viaţa socială. Autorul susţine că „în ceea 

ce priveşte drepturile omului – condiţie sine qua non a 
statului de drept – cu cât se denaturează mai grav con-
ţinutul acestui principiu fundamental, cu atât este mai 
vizată existenţa statului de drept. 

Un alt pericol menţionat este şi excesul de indepen-
denţă în cazul soluţionării cauzelor de către puterea ju-
decătorească, subliniindu-se că întreaga putere aparţine 
poporului şi se exercită, potrivit competenţei stabilite 
prin separaţia puterilor în stat. Statul de drept, neadmi-
ţând imixtiuni ale vreunei puteri în activitatea celeilalte, 
exercitarea fiecăreia trebuie să se facă în conformitate 
cu legea”12.

„O instabilitate a funcţionării în condiţii propice a 
statului de drept o reprezintă limitarea exerciţiului con-
trolului jurisdicţional. Astfel, spre exemplu, există anu-
mite sectoare ale activităţii administrative, strâns legate 
de activitatea politică, în care judecătorul este lipsit de 
orice atribuţii de control. De asemenea, mijloacele care 
permit constrângerea administraţiei în a executa hotă-
rârile justiţiei rămân şi azi puţin dezvoltate.

Nu este mai puţin adevărat că o anumită atitudine 
a administraţiei se traduce printr-o rea-voinţă vădită în 
respectarea autorităţii hotărârilor luate în instanţă. Este 
de observat că exercitarea controlului jurisdicţional 
asupra actelor administrative este adesea complicată 
de faptul că legile devin un cadru normativ din ce în 
ce mai puţin constrângător pentru însăşi administraţia 
însărcinată să le aplice. În aceste condiţii, din lipsa unor 
elemente precise trasate de lege, judecătorul adminis-
trativ este îndemnat să prefere spiritul şi nu litera tex-
tului, cu riscul de a i se reproşa că exercită o veritabilă 
guvernare judecătorească”13.
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vants’ level of juridical culture. When the level of juridical culture and conscience of the civil servants 
corresponds to a minimal satisfactory level for the detained function, it becomes real to talk about 
the presumption of their impartiality and integrity in the law applying process, by improving legal, 
coherent and scientifically based decisional mechanisms. The paper corollary is based on the idea of 
the professional ethics of the civil servants, on their moral characteristics and system of values. For 
ensuring the efficiency of the activity of applying law by the organs of the state power, first of all, there 
must be created functional conditions to prevent actions and decisions based on individual interest and 
to stimulate legal, well-considered and consciously assumed decisions.   

A
nii de interes major pentru societatea contemporană, 
cum ar fi eficiența activității organelor puterii de stat. 
Problematica în domeniu generează aspecte atât de na-
tură juridică, cât și de natură sociologică. Complexita-
tea fenomenului abordat, sub aspectul identificării și 
caracterizării, ne impune să selectăm informații tipice 
fenomenului din domenii cu un caracter mai concret 
în coraport cu eficiența activității de aplicare a drep-
tului. Totodată, complexitatea fenomenului supus cer-
cetării ne orientează spre identificarea unei pluralități 
de factori (condiții), destinați efectuării unei analize 
a eficienței activității de aplicare a dreptului ca feno-
men. La etapa actuală de dezvoltare a societății, natura 
și esența aplicării dreptului nu pot fi concepute drept 
valori sociojuridice, fără o identificare clară a originii 
eficienței acestui gen de activitate. Intenționăm să fa-
cem explicațiile de rigoare prin intermediul evidențierii 
unui sistem de factori ce interacționează între ei. De 
fapt, în literatura juridică există multiple clasificări ale 
condițiilor care asigură o activitate calitativă (eficien-
tă) a organelor de aplicare a dreptului și ne vom referi 
la unele dintre ele în cele ce urmează.

FACTORII  CARE  DETERMINĂ  EFICIENțA  ACTIVITĂțII  DE 
APLICARE  A  DREPTULUI DE  CĂTRE  ORGANELE  AUTORITĂțILOR 
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Ținând cont de faptul că orice clasificare a condițiilor 
eficienței aplicării dreptului de către organele puterii 
de stat poartă, în esență, caracter convențional, ne pare 
logică abordarea conform că-reia se ia în considerație 
calitatea acțiunilor de aplicare a dreptului în toate sta-
diile lor caracteristice. Decizia aplicativ-juridică poate 
fi eficientă doar atunci când, până la adoptarea ei, au 
fost respectate un șir de condiții: au fost stabilite toa-
te circumstanțele necesare (baza faptică a cazului), au 
fost selectate și analizate normele juridice, a fost sta-
bilită conformitatea între condițiile elaborării deciziei 
prevăzute în actul normativ și circumstanțele de fapt 
constatate și clarificate, a avut loc alegerea optimală 
a variantei de trecere de la reglementare normativă la 
prescripție individuală și, în fine, a fost stabilită res-
ponsabilitatea executorului. În sens strict juridic, ac-
tul de aplicare a dreptului trebuie să aibă un caracter 
concret, individual, să pornească de la un caz particu-
lar pe care-l soluționează; este, dacă se poate spune, 
aplicarea generalului la particular1. Pe lângă aceasta, 
asupra eficienței deciziei adoptate pot influența unele 
momente organizaționale, legate de luarea deciziilor 
și realizarea acestora. Organizarea statală contempo-
rană, situația creată în domeniu explică actualitatea și 

plicarea dreptului este un fenomen de importanță 
deosebită atunci când supunem cercetării dome-
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importanța primordială anume a calității și, evident, 
a eficienței activității de aplicare a dreptului de către 
organele puterii de stat în domeniile corespunzătoare, 
stabilite de legislație. Anume eficiența constituie un 
criteriu determinant, capabil a caracteriza valoarea și 
ponderea funcțională a diferitelor sisteme de organe 
ale puterii de stat în activitatea de aplicare a dreptului 
în societatea contemporană. Problema în cauză pre-
zintă un interes sporit pentru cercetătorii în domeniu, 
precum și pentru reprezentanți ai diferitelor școli de 
drept.

Drept exemplu, V.V. Lazarev clasifică condițiile de 
eficiență a activității de aplicare a dreptului în generale 
și speciale. La primele dânsul atribuie orânduirea so-
cial-economică și politică, precum și cultura socială a 
acesteia (cultura juridică în special), iar la cele speciale 
(alăturate activității de aplicare a dreptului) – însem-
nătatea socială, temeinicia și perfecțiunea normelor de 
drept (stabilitatea și calitatea legislației), perfecțiunea 
normelor procesuale în activitatea de aplicare a drep-
tului, stabilirea de către legislator a necesității și a li-
mitelor aplicării dreptului, legalitatea, organizarea co-
respunzătoare a organelor de aplicare a dreptului, la fel 
ca și garantarea acestora prin mijloace tehnico-materi-
ale2. Nu în zadar toate sursele literaturii științifice ne 
vorbesc obligatoriu despre fazele procesului de apli-
care a dreptului. Nerespectarea acestor faze sau par-
curgerea întreruptă (incompletă) a acestui proces îl va 
lipsi de eficiență.

Experiența a demonstrat că stabilirea circumstanțelor 
,,de fapt” și ,,de drept” evoluează îmbinat în tot cursul 
procesului de aplicare a dreptului, până la formularea 
concluziilor și soluționarea definitivă a cauzei3. 

Activitatea de aplicare a dreptului, privită ca un 
proces complex, se desfășoară cu respectarea unor 
cerințe, legate atât de necesitatea stabilirii corecte a 
împrejurărilor de fapt, cât și de cea a aplicării corecte 
a normei de drept ce reglementează respectiva situație. 
Fazele (stadiile) aplicării dreptului constituie etape 
esențiale și necesare în desfășurarea procesului de 
aplicare a normelor juridice, implicând atât operațiuni 
de conceptualizare, cât și activități tehnico-materiale 
de înfăptuire practică a prevederilor legale4. Existența 
acestor etape nu înseamnă în nici un caz fragmenta-
rea, fărâmițarea procesului de aplicare a dreptului; în 
fapt acesta este un proces unitar. Din acest motiv, este 
foarte dificil de efectuat o diferențiere categorică între 
aceste faze sau de stabilit o ordine strictă a desfășurării 
lor. Aceste faze se interpătrund și se condiționează re-
ciproc. Recunoscând, conceptual, acest punct de ve-
dere, fără a pretinde la plenitudinea absolută a inves-
tigării, după părerea noastră, este necesar de efectuat 
un șir de completări, precizări, luând în considerație 
și faptul că în orice situație problematică este posibi-
lă evidențierea unui număr mare de premise, condiții 

legate de eficiența aplicării dreptului de către organele 
puterii de stat. 

Principala condiție care influențează nemijlocit 
eficiența aplicării dreptului este evidența maximal 
exactă a tuturor circumstanțelor importante ale regle-
mentării juridice, într-un caz concret, cu scopul alege-
rii acelei decizii, care va favoriza la cel mai înalt grad 
atingerea scopurilor și obiectivelor reglementării juri-
dice. Esența unor asemenea factori și circumstanțe se 
află într-o interdependență directă față de posibilitatea, 
acordată prin lege subiectului care aplică dreptul, de a 
manifesta inițiativă și independență5. 

Una din condițiile fundamentale ale eficienței în 
aplicarea dreptului de către organele puterii de stat 
este calitatea înaltă a legislației. Deci, este oportun 
de menționat următoarele. Când subiectul care aplică 
dreptul, alege norma, instituția sau ramura de drept, 
deseori apar dificultăți cu caracter tehnic. Prin încadra-
re juridică corectă, actul de aplicare elaborat va dobân-
di caracter de legalitate.

Pentru a sintetiza calitatea deciziei aplicative a 
organului puterii de stat, trebuie de avut în vedere că 
decizia poate fi privită sub două aspecte: ca acțiune 
a procesului de  aplicare a dreptului și ca act, cu un 
conținut și formă inerentă (proprie). 

Elaborarea actului de aplicare și emiterea lui repre-
zintă rezultatul unui demers rațional și al unei mani-
festări de voință din partea organului de stat, în ve-
derea satisfacerii unor exigențe ale normelor de drept. 
Atât demersul rațional (înțelegerea circumstanțelor 
cauzei), cât și manifestarea de voință (încadrarea îm-
prejurărilor într-o normă de drept, calificarea juridi-
că a acestora) sunt realizate în baza legii, în vederea 
aplicării sale la un caz concret6. Iată de ce dependența 
eficienței în aplicarea dreptului de calitățile personale 
ale funcționarului public, a magistratului poate fi sesi-
zată în toate etapele procesului de aplicare a dreptului 
și nu numai la etapa nemijlocită a luării deciziei. La 
calitățile personale ale subiectului care aplică norme 
juridice putem atribui: pregătirea juridică, experiența 
practică, nivelul conștiinței juridice, a culturii juridice, 
influențate, la rândul lor, de etica profesională, de ca-
racteristicile psihologice individuale, de cointeresarea 
sau imparțialitatea în luarea deciziei etc. Cu alte cu-
vinte, viața dreptului implică două momente la fel de 
importante: crearea normelor juridice și aplicarea lor. 
Tocmai în acest proces de înfăptuire a normelor juri-
dice se reflectă eficiența dreptului. Prin desfășurarea 
relațiilor dintre oameni, potrivit  normelor juridice în 
vigoare, se realizează ordinea de drept7.

Identificăm următorii factori, ce caracterizează 
eficiența activității de aplicare a organelor puterii de 
stat: 

– Pentru Republica Moldova, este destul de actuală 
problema pregătirii inițiale și instruirii continue a 
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cadrelor, deoarece majoritatea subiecților implicați în 
activitatea de aplicare a dreptului din partea autorităților 
publice, la etapa actuală au o insuficientă pregătire în 
domeniile profesionale. O asemenea cerință este de 
permanentă actualitate, deoarece în administrația pu-
blică își desfășoară activitatea un număr considerabil 
de funcționari, cu profesii și nivel de studii foarte va-
riate, cu grade diferite de înțelegere și conștientizare 
a rolului social deosebit pe care îl deține funcționarul 
public cât și alți subiecți implicați în activitatea de 
aplicare a dreptului. Totodată, conștientizând inevita-
bilitatea transformărilor sociale și a dezvoltării rapide 
a tuturor domeniilor de activitate, funcționarii pu-
blici, au nevoie de o continuare a pregătirii profesio-
nale, de anumite cursuri de  instruire continuă, întrucât 
cunoștințele teoretice, dacă nu sunt completate și ac-
tualizate permanent, devin insuficiente sau perimate, 
cu consecințe negative asupra activității funcționarilor, 
magistraților și, implicit, a instituțiilor în care activea-
ză. Astfel, se trece de la standardele vechi de selectare, 
recrutare a personalului din administrația publică, ma-
gistratură și procuratură la unele mult mai variate și 
obiective, ce ar permite încadrarea în serviciu a unor 
specialiști competenți, capabili să elaboreze, să pro-
moveze și să dezvolte politici și programe adecvate 
realității. Calitatea activității de aplicare a dreptului 
de către subiecții organelor statale determină calitatea 
actului de guvernare în ansamblu. Însă, este necesară 
și conștientizarea faptului că, pentru a avea guvernare 
democratică și eficientă, trebuie să apelăm la noile teh-
nologii propuse de știința juridică, bazate pe profesio-
nalism, obiectivism și transparență.

– Următorul factor ce determină eficiența activității 
de aplicare a dreptului de către organele statului este 
conștiința juridică, prin care se subînțelege totalitatea 
închipuirilor și sentimentelor care exprimă atitudinea 
oamenilor și a comunităților sociale față de dreptul în 
vigoare sau cel dorit8. 

Conștiința juridică creează un context psihologic și 
ideologic necesar pentru activitatea de  aplicare a drep-
tului. Pin prisma conștiinței juridice sunt analizate și 
evaluate probele cazului respectiv, se elaborează actul 
de aplicare, se înlătură lacunele în drept etc. Prin inter-
mediul criteriului de eficacitate a activității de aplicare 
a dreptului de către  subiecții organelor puterii de stat se 
determină nivelul înalt al conștiinței juridice, care este 
strâns legată de calitatea legislației. O lege imperfectă 
nu va obține aprobarea din partea unui individ care po-
sedă un înalt nivel al conștiinței juridice. Este necesar 
de menționat că nivelul insuficient al conștiinței juridice 
poate să reducă la zero acțiunea celei mai perfecte legi. 
Cu toate acestea, în societatea contemporană există su-
ficiente exemple în care conștiința juridică a subiecților 
implicați în activitatea de aplicare a dreptului este, în-
tr-un fel sau altul, deformată, fie din cauza deficitului 

de informație, fie a lipsei ori insuficienței de educație 
juridică, fie a promovării slabe a valorilor juridice etc.9 
În categoria celor mai importante elemente componen-
te ale aplicantului normelor juridice, care-i caracteri-
zează personalitatea, se mai includ și: temperamentul, 
mentalitatea, specificul gândirii. În acest context, este 
de o importanță deosebită, prezentarea obligatorie, în 
momentul selectării și promovării candidaților la o 
anumită funcție, a avizului specialiștilor în domeniul 
psihologiei. Identificarea calităților psihologice indivi-
duale ale candidatului permite, în perspectivă, efectua-
rea unei analize profesionale, cu referință la abilitățile 
de activitate ale acestuia și la oportunitatea învestirii în 
funcția respectivă. Nu trebuie privit fenomenul invocat 
drept un obstacol în calea caracterului obiectiv al pro-
movării unei cariere profesionale. Dinamica activității, 
volumul mare de lucru deseori determină apariția unor 
patologii și în legislația națională nu există mecanisme 
juridice de preîntâmpinare și, respectiv, contracarare a 
acestora. Conștiința juridică profesională are o însem-
nătate deosebită, atât sub aspect teoretic, cât și practic. 
Anume această calitate proprie conștiinței profesionale 
a juriștilor face să existe o strânsă legătură între teo-
rie și practică, în scopul asigurării caracterului eficient 
al influenței dreptului asupra relațiilor sociale. Tot în 
procesul acestei activități profesionale se formează 
anumite deprinderi, obiceiuri, tradiții și chiar o gândire 
juridică, care mai apoi contribuie la formarea doctrinei 
juridice10. 

Calitatea deciziei luate în urma aplicării normei ju-
ridice și eficiența activității aplicării dreptului de către 
organele puterii de stat depind de cultura generală a 
funcționarului public și, mai ales, de cultura lui juridi-
că. Eficiența activității de aplicare a dreptului de către 
organele puterii de stat urmează a fi apreciată drept o 
valoare negativă în situația când obiectivele normei 
de drept au fost atinse, principiile au fost respectate, 
dar a intervenit un efect social nedorit, nemijlocit din 
cauza activității de aplicare a dreptului, desfășurată 
astfel încât în locul respectului față de lege, persoa-
nelor cointeresate li se formează o convingere contra-
dictorie, care, ulterior, poate fi reflectată și în acțiunile 
acestora. Cu alte cuvinte, calitățile morale și cultura 
juridică a subiectului care aplică dreptul sunt calități 
profesionale importante, strâns corelate cu capacitatea 
funcționarului, magistratului de a-și executa atribuțiile 
de serviciu, dorința de a le executa, precum și cu simțul 
responsabilității pentru îndeplinirea acestora cu maxi-
mă eficiență11. Iată de ce, alături de calitatea legislației 
sau chiar primordial, trebuie să ridicăm nivelul culturii 
juridice și al deputaților, funcționarilor din executiv, 
al procurorilor, judecătorilor, dar și al colectivității 
de juriști (într-un număr ce depășește normalitatea) 
care, la rândul lor, trebuie să cultive aceste trăsături la 
populație12. 
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Factorul analizat în continuare este etica profesi-
onală, care este determinată de specificul activității 
profesionale a juristului, de particularitățile lui morale 
și de situația socială13. Respectarea legalității și a disci-
plinei de muncă poate fi asigurată, în mare măsură, nu 
atât prin documente, statute sau reglementări de ordi-
ne interioară sau prin cerințele conducătorilor, cât prin 
instituirea de standarde deontologice și prin educația 
morală a colaboratorilor. În mare, acestea influențează 
eficiența activității juridice, având un rol la fel de im-
portant ca și competența profesională14. 

Reglementarea legislativă în sfera dată nu poartă un 
caracter complex și deplin. Nu sunt destul  de clar ela-
borate mecanismele controlului asupra respectării re-
gulilor de conduită la serviciu, asupra responsabilității 
pentru încălcarea acestor reguli; nu există un sistem 
clar de organe chemate să execute controlul asupra 
respectării regulilor de conduită profesională de că-
tre funcționarii publici. Considerăm că este necesară 
elaborarea unui astfel de act normativ, care să includă 
fixarea legislativă a principiilor de comportament la 
serviciu al funcționarilor publici și care să reprezinte o 
valoare socială deosebită. Totodată, în actul normativ 
menționat, pe lângă cerințele etico-profesionale față 
de funcționarii publici, ar trebui de inclus și principiile 
generale ale activității de aplicare a dreptului de că-
tre organele puterii de stat, precum și mecanismul de 
atragere la răspundere a funcționarilor publici pentru 
încălcările normelor legislative și, mai ales, în cazul 
comiterii intenționate a prejudiciilor materiale, atât 
statului, cât și cetățenilor. Toate acestea vor acorda 
garanții suplimentare contra capacității decizionale ar-
bitrare a funcționarilor, menţinând această capacitate 
în limitele stabilite de lege. Calitatea actului de apli-
care a dreptului elaborat de organele puterii de stat, în 
majoritatea cazurilor, depinde de cointeresarea funcţi-
onarului public, prin prisma conștiinței juridice, în ela-
borarea unei decizii. Cercetarea activității de aplicare 
a dreptului de către organele puterii de stat în unele 
sfere ale activității sociale certifică faptul că deseori nu 
este posibil de garantat o veritabilă apreciere obiectivă 
din partea subiectului care aplică dreptul. Dorința de 
a se eschiva de la activitatea de aplicare a dreptului 
sau de a lua o decizie anticipat ilegală, poate să apară 
din cauza tendinței de a îmbunătăți indicii activității 
organizației sale structurale. Însă, deformații esenţiale 
ale activității de aplicare a dreptului apar în legătură 
cu fenomenul corupției. Iată de ce un aspect extrem 
de important în prevenirea săvârșirii infracțiunilor de 
corupție reprezintă ridicarea nivelului culturii juridi-
ce a populației. În prezent, măsurile preventive sunt 
focusate nu asupra manifestărilor exteriorizate ale 
corupției, ci asupra cauzelor generatoare și a educă-
rii populației în spiritul cunoașterii și respectării nor-
melor de drept, a instituțiilor statale, a drepturilor și 

libertăților omului15. Actualmente, lipsește și  contro-
lul complex asupra eficienței activității de serviciu 
a funcționarilor publici, deseori nu există o divizare 
clară a împuternicirilor, are loc dublarea și cumularea 
obligațiilor de serviciu a funcționarilor publici din di-
verse diviziuni ș.a.

Eficiența activității de aplicare a dreptului de că-
tre organele puterii de stat mai este determinată și de 
perspectivele creării unui sistem corect, legal de ad-
ministrare. Aici putem menționa nivelul organizării 
științifice a activității de aplicare a dreptului specific 
organului de stat, întregului sistem al organelor de stat, 
ordinea activității acestora, separarea strictă a funcțiilor, 
competențelor (atât la nivelul unui organ separat, cât și 
a întregului sistem), selectarea cadrelor, concordanța, 
coordonarea, interacțiunea și condiționarea tuturor ele-
mentelor componente ale sistemului organelor impli-
cate în activitatea de aplicare a dreptului. Caracterizată 
prin tendințe evolutive, devine actuală problema creă-
rii unui sistem legislativ performant și consecvent, cu 
limitele clar determinate ale competențelor organelor 
puterii de stat și administrative, precum și mecanismul 
interacțiunii dintre organele centrale, locale etc.

Concluzionând materia privind factorii care exer-
cită o influență esențială asupra eficienței activității de 
aplicare a normelor de drept, este necesar de menționat 
că aceștia nu pot exista autonom în manifestarea lor 
praxiologică, ci reprezintă o simbioză a întrepătrun-
derii și interdependenței, reflectă sistemul complex 
al relațiilor sociale și, îndeosebi, al celor juridice. Cel 
mai dificil, în studiul respectiv, rămâne a fi evaluarea 
eficienței activității de aplicare a dreptului. Eficiența 
reprezintă unul dintre criteriile calității exercitării 
atribuțiilor, care se apreciază prin analiza impactului 
asupra societăţii a actelor de aplicare a dreptului; lo-
gic, aşteptările constau în identificarea unui rezultat 
cât mai pozitiv. Numai o analiză complexă și multi-
laterală a calității actelor de aplicare a dreptului poate 
contribui la obţinerea rezultatelor dorite și determina, 
în acest mod, eficiența acestei activități. Din motivul 
varietății indicilor obținuți pe parcursul cercetării, apa-
re necesitatea de a apela la mijloace și procedee ma-
tematice. Aceasta este dictată, la fel, de tendința de a 
prezenta eficiența activității de aplicare a dreptului de 
către organele puterii de stat cu statut de valoare relativ 
exactă și, pe cât  posibil, cantitativ exprimate. Dificul-
tatea obiectivă în evaluarea rezultatelor de calitate ale 
activității de aplicare a dreptului constă în posibilitățile 
limitate de a reda valorile sociale în limbaj matematic, 
deoarece mecanismul matematic este elaborat în baza 
fenomenelor fizice și este puțin adaptat pentru reflecta-
rea proceselor sociale, mai ales a celor care, direct ori 
indirect, au tangenţă cu emoțiile, voința și conștiința 
indivizilor, cu repere valorice de conduită. Mai mult ca 
atât, diverse valori sociale nu au o semnificație iden-
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tică la o etapă sau alta a dezvoltării societății și statu-
lui. Este problematică posibilitatea de a găsi între ele 
un raport stabil și constant16. La utilizarea aparatului 
matematic pentru reflectarea relațiilor valorice nu este 
posibil de a folosi mărimile constante, iar acțiunea va-
riabilelor trebuie să fie însoțită de un șir de mențiuni 
(clauze sau stipulații).

În legătură cu faptul că activitatea de aplicare a drep-
tului, după cum rezultă din termenul însuşi, este bazată 
pe norma de drept, atunci, evident, factorul principal 
care influențează asupra eficienței fenomenului este nu 
altceva decât calitatea normei juridice, starea legislației 
ca atare, care vorbeşte despre: nivelul  de dezvoltare și 
implementare a standardelor democratice, respectarea 
recomandărilor științei la crearea acesteia, motivarea 
necesității și a cheltuielilor pe care le va suporta socie-
tatea în procesul de implementare a legilor în practică. 
Din păcate, dacă în notele de motivare a proiectelor 
de legi unele dintre cerinţele enumerate se mai respec-
tă, atunci cu desăvârşire lipsesc date despre motivarea 
cheltuielilor, mijloace de implementare și modul în 
care aceste legi urmează a fi puse în execuție, despre 
cine sunt subiecții și cum aceştia vor fi pregătiți pentru 
aplicarea uniformă a legislației pe întreg teritoriul țării. 
Aceste aspecte însă necesită a fi auzite, factorii de de-
cizie urmând a lua act de ele17. Totodată, studierea is-
toriei sistemelor de drept demonstrează că foarte multe 
norme trec de la o comunitate la alta, fără a-și schimba 
conținutul și forma sa exterioară, chiar dacă în diferite 
comunități ele posedă funcții sociale diverse și, une-
ori, contradictorii. Sensul lor social-istoric se desco-
peră odată cu coraportarea la obiectul asupra căruia 
acționează, altfel spus, cu relațiile sociale reglemen-
tate. Pe lângă aceasta, întrucât norma juridică aplicată 
reprezintă unul dintre elementele sistemului juridic, 
nu o putem privi separat de particularitățile acestuia; 
analog, și funcțiile unor prevederi legislative, instituții, 
ramuri de drept există într-o stare de interconexiune. 
Întrucât eficiența activității de aplicare a dreptului este 
determinată de calitatea normei de drept, evident că şi 
aceasta depinde de calitatea și starea obiectului asupra 
căruia acționează norma în cauză. Astfel, identificarea 
eficienței reale a activității de aplicare a dreptului va 
fi posibilă nu atunci când cercetarea va cuprinde doar 
domeniul normei juridice (obiectul jurisprudenței), ci 
atunci când va include, pe lângă aceasta, și condițiile 
sociale ale funcționării normei (obiectul sociologi-
ei). N.V. Kudreavțev, V.P. Kazimirciuk subliniază că 
drept „elemente de pornire a procesului de realizare 
a  dreptului servesc două fenomene: norma juridică și 
situația socială căreia îi aparține nemijlocit. Pe parcur-
sul dezvoltării acestor evenimente, acționează și fac-
torii sociali: particularitățile situației, interesele, moti-
vele, calitățile caracteristice personalității subiectului, 
consecințele sociale prognozate etc.”18. Iată de ce, în 

opinia noastră, este posibilă clasificarea factorilor care 
determină eficiența activității de aplicare a dreptului 
de către organele puterii de stat în două subgrupe:

Calitatea normei de drept.•	
Semnele caracteristice, stările și relațiile obiec-•	

telor asupra cărora acționează normele juridice.
Intenționând să identificăm un sistem clar de fac-

tori ce caracterizează eficiența activității de aplicare a 
dreptului de către organele puterii de stat, în baza celor 
cercetaţi, ajungem la concluzia că aceste două com-
partimente de factori sunt de natură diferită: juridică și 
socială. Incontestabil, fenomenului juridic îi este spe-
cifică și originea sociologică, iar factorii ce determină 
eficacitatea activității de aplicare a dreptului necesită 
o abordare complexă, sociojuridică, în scopul obţine-
rii și explorării unui rezultat obiectiv. Abordarea strict 
juridică a fenomenului eficienței activității de aplicare 
a dreptului, însoţită de identificarea pe aceeași cale a 
factorilor care determină această eficiență, este o cale 
greșită.
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réSUMé
Le droit du transport concerne le déplacement des personnes ou des marchandises. Le déplacement est 

fait sur la base d’un contrat de transport et les parties au contrat sont d’une part le transporteur et d’autre 
part l’usager du moyen de transport. Le transport peut être terrestre, maritime, aérien ou fluvial.

Nous nous proposons deux objectifs dans cet article. Premièrement, de donner un réponse à la ques-
tion si le droit des transports peut être considéré comme une branche au sein du droit privé, sous-branche 
(institution) du droit civile ou seulement une discipline d’étude aux facultés de droit moldaves. Le second 
objectif consiste d’exposer quel est le niveau actuel de droit des transports dans notre république et quelle 
est la localisation de la discipline dans le système des disciplines juridiques. Pour répondre à ces ques-
tions, nous avons caractérisé l’objet d’étude de droit des transports, la méthode de réglementation, les 
sources juridiques et autres traits spécifiques.

Î
port, iar practica de zi cu zi şi experienţa altor state 
ne dovedesc clar că acest obiectiv poate fi atins efici-
ent numai odată cu predarea dreptului transporturilor 
în cadrul facultăţilor de drept. Însă aici apar şi multe 
semne de întrebare, care se referă, în primul rând, la 
locul dreptului transporturilor – poate fi considerată 
ramură de drept, subramură sau doar disciplină de stu-
diu în programa de învăţământ? 

Relaţiile de transport în Republica Moldova se află 
într-o continuă creştere, de aceea scopul propus la ela-
borarea prezentului articol este de a realiza un studiu 
aprofundat cu privire la locul dreptului transporturilor 
în sistemul naţional de drept. În acelaşi timp, au fost 
preconizate mai multe obiective. În primul rând, de 
a expune nivelul actual de predare a dreptului trans-
porturilor în cadrul facultăţilor de drept. În al doilea 
rând, localizarea disciplinei date în sistemul celorlal-
te discipline juridice. În al treilea rând, efectuând o 
analiză a părerilor doctrinare la acest capitol, urmează 
a da un răspuns la întrebarea dacă dreptul transpor-
turilor poate fi privit ca ramură de drept distinctă sau 
ca subramură ce face parte din componenţa ramurii 
dreptului civil. 

Spre final au fost formulate propuneri şi recoman-
dări eficiente privind perfecţionarea şi extinderea pe 
viitor a dreptului transporturilor atât ca subramură 
de drept, cât şi ca obiect de predare în cadrul insti-
tuţiilor de învăţământ superior din republică.

1. Definirea dreptului transporturilor
În literatura de specialitate, fiecare autor propune 

o definiţie a sa, dar care prin esenţă nu diferă de cele 
înaintate de alţi doctrinari. Pentru mai multă claritate, 
vom enumera unele definiţii selectate în acest scop: 

– Profesorul rus V.А. Еguazarov menţionează că 
dreptul transporturilor reprezintă un ansamblu de 
norme juridice ce reglementează relaţiile sociale care 
apar în legătură cu organizarea şi activitatea întreprin-
derilor de transport, raporturile dintre întreprinderile 
de transport şi clientelă, precum şi dintre întreprinde-
rile de transport între ele însele1.

– Un alt profesor din Federaţia Rusă, I.V. Spirin, 
susţine că dreptul transporturilor este o ramură com-
plexă a dreptului care reprezintă totalitatea regulilor 
juridice ce reglementează relaţiile din sfera activităţii 
de transport. Aceste norme sunt incluse atât în legis-
laţia cu referire la transport, cât şi în structura actelor 
normative ce aparţin unor alte ramuri fundamentale 
de drept2.

– În doctrina română, profesorul A.Călin menţio-
nează că dreptul transporturilor poate fi definit ca fiind 
o activitate de prestări de servicii, în care contra unui 
preţ, la cererea beneficiarului, cărăuşul efectuează de-
plasarea mărfurilor, bagajelor şi călătorilor la destina-
ţia prevăzută în contract3.

– După Octavian Căpăţînă şi Gheorghe Stancu, 
înţelegem că dreptul transporturilor ar fi ansamblul 
de reglementări privitoare la activitatea profesională 
organizată de cărăuşi, cu vehicule corespunzătoare, 
pentru a deplasa pe baze contractuale şi în condiţii le-
gale persoane şi/sau bunuri4.

– Într-o altă definiţie, formulată de profesorul Uni-
versităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Gheorghe Filip, 

DREPTUL  TRANSPORTURILOR  ÎN REPUBLICA  MOLDOVA – 
SUBRAMURĂ  DE  DREPT ŞI  DISCIPLINĂ  DE  STUDIU  ÎN 

CADRUL  FACULTĂŢILOR  DE  DREPT 
 Iurie MIHALACHE, 

doctor în drept, lector universitar (USM)

n ultimul timp, relaţiile economiei de piaţă solici-
tă tot mai mult cunoaşterea raporturilor din trans-
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dreptul transporturilor constituie ramura de drept for-
mată din totalitatea normelor juridice care reglemen-
tează relaţiile născute prin încheierea unui contract de 
transport de călători, mărfuri sau bagaje, între trans-
portatorii organizaţi în acest scop şi clientelă (bene-
ficiari)5. 

Analizând esenţa acestor definiţii şi disociind com-
ponentele lor, distingem anumite trăsături:

În primul rând, dreptul transporturilor se referă 
la anumite subiecte de drept, care sunt, pe de o par-
te, transportatorii, iar pe de altă parte, sunt pasagerii 
(întotdeauna persoane fizice) în cazul contractelor de 
persoane, sau expeditorii de mărfuri (clienţii) în cazul 
contractelor de bunuri (de cele mai multe ori, societăţi 
comerciale). Aşadar, activitatea de transport poate fi 
realizată numai între subiecţii menţionaţi. 

În al doilea rând, orice transport constă dintr-o 
prestare de servicii care se exprimă prin deplasarea de 
la punctul de pornire la cel de destinaţie a pasagerilor 
sau a bunurilor, cu vehicule corespunzătoare acelui fel 
de transport şi în condiţii de siguranţă deplină.

În al treilea rând, prestarea serviciilor de trans-
port se face doar în baza unui contract. Contractul de 
transport poate fi încheiat în formă scrisă sau verbal. 
Biletul de călătorie (în cazul contractului de persoane) 
şi scrisoarea de trăsură (pentru contractul de bunuri) 
nu constituie contract, ci confirmarea scrisă a faptului 
încheierii lui.

În al patrulea rând, transportul se efectuează în 
scop de profit, fiind pentru cărăuş o activitate profesi-
onală. Cu alte cuvinte, vom examina doar transportul 
înfăptuit de către cărăuşi având calitatea de întreprin-
zători (antreprenori, comercianţi), înregistraţi con-
form legii într-o anumită formă de organizare juridică 
şi posesori ai autorizaţiei (licenţei) de transport. 

Generalizând cele expuse, dintr-o perspecti-
vă proprie, definim dreptul transporturilor ca fiind o 
subramură a dreptului civil, alcătuită dintr-un an-
samblu de norme juridice care reglementează relaţii-
le sociale stabilite între transportatorii şi beneficiarii 
serviciilor de transport, în legătură cu încheierea şi 
executarea contractelor de transport de pasageri, ba-
gaje şi mărfuri.

2. Probleme de localizare a dreptului transpor-
turilor în sistemul ştiinţelor juridice 

Localizarea dreptului transporturilor în sistemul 
ştiinţelor juridice din ţara noastră are la bază ştiinţa 
dreptului civil, dar şi alte ştiinţe care pot exercita in-
fluenţă în măsură diferită la alcătuirea obiectului de 
studiu al dreptului transporturilor, cum ar fi dreptul 
economic, dreptul administrativ sau dreptul interna-
ţional.

Evident că nu putem vorbi de o adevărată ştiinţă 
a dreptului transporturilor, însă aportul ei la forma-
rea sistemului juridic de învăţământ este considerabil. 
Se creează posibilitatea de a studia o categorie amplă 
de norme juridice din sfera transportului, se constată 
lacunele, se analizează ideile şi soluţiile care au fost 
propuse de literatura de specialitate, iar acest lucru 
este oportun şi contribuie la progresul ştiinţelor juri-
dice privite în ansamblu. 

În acelaşi timp, nu par a fi fondate convingerile 
profesorului V.V. Vitreanski că: „trimiterile care se fac 
la lucrările din dreptul transporturilor publicate acum 
40-50 de ani nu ar fi la fel de corecte, pe motiv că 
atunci exista un alt circuit economic şi o legislaţie so-
vietică, care acum nu mai există”6. Aducem argumente 
că legislaţia din domeniul transportului se dovedeşte a 
fi cea mai stabilă. 

O primă dificultate este că, în sens larg, legislaţia 
naţională din dreptul transporturilor cuprinde atât nor-
me juridice de drept privat, cât şi reguli de organizare, 
de administrare şi de ordin tehnic, motiv pentru care 
apar două soluţii: Prima, să distingem între dreptul 
privat al transporturilor şi dreptul public al transportu-
rilor. A doua, de a realiza mai multe subramuri aparte 
care, în totalitatea lor, să reprezinte ramura dreptului 
transporturilor. De exemplu, subramurile – dreptul 
transportului feroviar, dreptul aerian, dreptul trans-
portului auto, dreptul maritim. Ideea este justificată 
de modelele care deja există în alte state. Optăm pen-
tru dreptul transporturilor ca totalitatea regulilor de 
drept privat, axate în jurul contractului de transport.

3. Dreptul transporturilor – subramură de 
drept

Din start accentuăm faptul că dreptul transporturi-
lor – nu constituie ramură de drept, ci este o subra-
mură de drept. Însă prezintă interes şi opiniile expuse 
în literatura de specialitate. 

Se susţine că din punct de vedere juridic, contura-
rea dreptului transporturilor ca ramură de drept auto-
nomă reprezintă un pas important pentru dezvoltarea 
acestei activităţi ca entitate distinctă, cu o puternică 
influenţă asupra dezvoltării economice şi sociale7. Pe 
de altă parte, există şi opinia că dreptul transportu-
rilor nu ar fi o ramură de drept distinctă, ci doar o 
subramură (instituţie) de drept8. Alţi doctrinari, în ge-
nere, şi-au expus părerea de a recunoaşte ca ramuri 
de drept numai anumite instituţii, şi nu dreptul trans-
porturilor în totalitatea lor. De exemplu, s-a ajuns la 
concluzia că dreptul aerian ar fi o ramură de drept9. 
La fel şi juriştii din transportul maritim s-au expus că 
dreptul maritim constituie o ramură separată a drep-
tului10.
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Într-o altă opinie (V.I. Troegubov), se susţine că 
dreptul transporturilor nu poate fi cercetat ca ramură 
separată de drept pe motiv că este alcătuit din norme 
ce aparţin la diferite ramuri de drept – civil, adminis-
trativ, muncii, funciar, internaţional şi altele11. Prin ur-
mare, dreptul transporturilor ar fi doar un curs univer-
sitar, având scopul de a uni şi de a studia activitatea 
tuturor felurilor de transport într-un singur sistem.

Problema identificării locului pe care îl are dreptul 
transportului în sistemul de drept a fost caracteristică 
perioadei de până la ’90. Actualmente, dreptul trans-
porturilor este recunoscut ca subramură de drept şi 
ca disciplină de predare la majoritatea facultăţilor 
de drept din lume. Mai mult ca atât, au apărut deja şi 
unele direcţii specifice de cercetare, cum sunt dreptul 
internaţional al transporturilor sau dreptul internaţi-
onal privat al transporturilor. 

4. Dreptul transporturilor ca disciplină de stu-
diu în cadrul facultăţilor de drept

Cunoştinţele din sfera dreptului transporturilor 
sunt necesare a fi exprimate într-un limbaj juridic cât 
se poate de accesibil, pentru a fi uşor asimilate. Până 
în prezent, cu excepţia unui comentariu la Codul civil 
şi a unor manuale de drept civil, legislaţia naţională 
din transport nu a fost supusă unei analize ştiinţifico-
didactice şi nu a fost corelată cu ideile savanţilor din 
străinătate care au scris în acest domeniu. Prin urma-
re, cerinţele programei universitare, pe de o parte, şi 
practica de zi cu zi a activităţii de transport, pe de alta, 
care devine tot mai sporită în ultimii ani, determină de 
a acorda o atenţie deosebită dreptului transporturilor 
ca obiect de studiu.

Mai mult ca atât, studenţii de la ciclul II masterat 
vin cu o pregătire mai profundă în problemele practi-
ce care apar, ei având posibilitatea să combine studii-
le cu activitatea practică, de aceea studierea dreptului 
transporturilor contribuie la lărgirea cunoştinţelor şi 
la formarea lor ca buni specialişti. 

În programele de învăţământ ale universităţilor 
din Bucureşti, Iaşi, Moscova, Sankt Petersburg ş.a., 
dreptul transporturilor este o disciplină obligatorie, 
aşa cum este dreptul civil, penal, administrativ etc., 
fiind divizat în două compartimente: în Partea gene-
rală şi Partea specială. Partea generală este consacrată 
obiectului de reglementare, sistemului de transport, 
izvoarelor dreptului transporturilor, administrării de 
stat în domeniul transportului, contractului de trans-
port de mărfuri, pasageri şi bagaje în general, exami-
narea pretenţiilor şi acţiunilor în judecată, în timp ce 
în Partea specială se abordează regimul juridic al fie-
cărui tip de transport în parte: auto, feroviar, maritim, 
naval şi aerian.

În România, Federaţia Rusă, Franţa, Italia, Canada 
ş.a., dreptul transporturilor este recunoscut ca ramură 
de drept, ca ştiinţă şi ca disciplină de studiu, având 
o evoluţie istorică de predare confirmată de decenii. 
Pe când în Republica Moldova dreptul transporturi-
lor reprezintă o noutate, cu toate că la moment există 
numeroase acte normative şi o practică judiciară ce 
pot servi ca fundament ştiinţific şi didactic al predării 
disciplinei date în cadrul facultăţilor de drept. 

Ca disciplină de studiu la Facultatea de Drept a 
Universităţii de Stat din Moldova, dreptul transpor-
turilor îşi are deja o mică experienţă12, însă atât pro-
grama de învăţământ, cât şi suportul teoretic propus 
studenţilor se limitează la legislaţia în vigoare şi la 
manualele de drept civil, în care sunt abordate şi as-
pecte ce ţin de contractul de transport13. Însă aceasta, 
aşa cum bine înţelegem, este foarte puţin pentru a do-
bândi cunoştinţe temeinice, cu atât mai mult pentru 
masteranzi, care vin cu o pregătire mai înaltă, fiind 
cunoscuţi deja cu problemele practice care apar. Cu 
alte cuvinte, până în prezent nimeni dintre profesori 
nu a încercat să alcătuiască un manual de dreptul 
transporturilor, iar materialul care se predă la orele de 
curs sub formă de conspect este insuficient. 

Soluţia de a face trimitere la manualele de dreptul 
transporturilor din România nu are succes, din mo-
tiv că legislaţia română este diferită de cea a Repu-
blicii Moldova. Mai utile se dovedesc a fi manualele 
şi monografiile de dreptul transporturilor din Federa-
ţia Rusă, însă ele nu prea sunt în vânzare în librăriile 
autohtone, iar unii studenţi, masteranzi şi doctoranzi 
mai întâmpină dificultăţi în cunoaşterea limbii ruse. 

5. Obiectul şi metoda de reglementare a dreptu-
lui transporturilor

Pentru a determina locul dreptului transporturilor 
în sistemul naţional de drept, vom apela la principa-
lele criterii de delimitare a tuturor ramurilor de drept: 
obiectul şi metoda de reglementare.

Obiectul de reglementare. Ori de cîte ori se pune 
problema constituirii unei ramuri de drept, obiectul 
este considerat a fi criteriul fundamental al departajă-
rii de alte ramuri de drept existente. 

Prin obiectul de reglementare al dreptului trans-
porturilor înţelegem totalitatea relaţiilor sociale care 
sunt reglementate de normele din transport. Obiectul 
de reglementare al dreptului transporturilor se materi-
alizează prin activitatea de transport. Activitatea de 
transport poate fi definită ca acea activitate care presu-
pune deplasarea în spaţiu a unor persoane sau bunuri 
cu ajutorul unui mijloc de transport şi prin utilizarea 
unei căi de transport14. Într-o altă expunere, obiectul 
de reglementare al dreptului transporturilor îl con-
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stituie relaţiile sociale care se stabilesc între agenţii 
transportatori şi beneficiari (pasageri, clienţi, expedi-
tori de mărfuri) în legătură cu prestarea serviciilor de 
transport, utilizând mijlocul de transport ca mijloc al 
realizării procesului de transport15. 

Transportul presupune în sine o serie de elemente, 
cum sunt: deplasarea în spaţiu; persoanele sau bunu-
rile ce fac obiectul acestei deplasări; folosirea unui 
mijloc de transport/vehicul; realizarea deplasării pe o 
cale de transport16, preluarea şi predarea mărfurilor de 
către cărăuş; obligaţia de pază pe parcursul deplasării 
ş.a. De aceea nu toate deplasările în spaţiu constituie 
obiect al activităţii de transport. Astfel, transportul în 
interes personal, transportul de petrol, de apă sau gaze 
prin conducte, transportul de energie electrică, nu pot 
forma obiectul unui contract comercial de transport. În 
aceste situaţii, transportul se realizează prin instalaţii 
proprii şi activitatea de transport nu-şi are justificarea, 
nerealizându-se operaţiunile specifice transportului17.

De asemenea, nu sunt considerate activităţi de 
transport şi nu sunt incluse în obiectul dreptului trans-
porturilor tehnologiile noi de deplasare a unor mărfuri 
cu ajutorul transportului pe apă sau aerian, transportul 
corespondenţei, transmisiunile electronice, telefonice, 
fax, transmisiunile telegrafice, de radio şi de televizi-
une. În aceeaşi situaţie se află şi transportul poştal, 
deoarece este supus unor reglementări speciale (con-
venţii speciale) în care se precizează că nu ne aflăm în 
prezenţa unei activităţi de transport18. 

Nu constituie obiect al dreptului transporturilor 
(respectiv nici al legislaţiei din transport) unele ac-
tivităţi de deplasare în spaţiu asemănătoare celor de 
transport, însă care se referă la executarea lucrărilor şi 
prestarea serviciilor într-un alt domeniu:

– deplasarea cu ajutorul mecanismelor speciale din 
interiorul fabricilor şi uzinelor, secţiilor de lucru, la-
boratoarelor tehnologice, depozitelor ş.a.;

– ridicarea şi coborârea persoanelor şi mărfurilor 
cu ascensorul în blocuri locative, centre de producţie, 
în subterane, mine de cărbuni şi piatră ş.a.; 

– deplasările distractive cu caracter sportiv, cum ar 
fi întrecerile de autovehicule sau plimbările cu barca;

– transportul cu autovehicule, însă în afara circui-
tului rutier: în cariere, în arene sportive acoperite, pe 
stadioane, în grădini publice ş.a.;

– practica de poligon a militarilor, poliţiştilor, 
pompierilor, serviciilor cu destinaţie specială ş.a.

Criteriile conform cărora aceste activităţi se ex-
clud din obiectul de studiu al dreptului transportului 
ar fi că: sunt întrebuinţate spaţii nepublice de deplasa-
re, aflate în zone închise, cu destinaţii de altă natură şi 
străină activităţii de transport; este utilizat Cosmosul 

ca mediu de mişcare; deplasarea se realizează prin in-
stalaţii şi tehnici speciale de suport ce constituie parte 
componentă a unor fabrici şi uzine, având prin esenţă 
un alt scop decât cel de transportare propriu-zisă19.

Nu poate fi acceptată ideea potrivit căreia dreptul 
transporturilor ar reglementa toate relaţiile sociale în 
legătură cu transportul. O asemenea interpretare ar fi 
greşită. În primul rând, arătând care este obiectul de 
reglementare, se impune a concretiza ce se înţelege 
prin noţiunea de transport. Cel mai frecvent, transpor-
tul se asimilează cu deplasarea în spaţiu a pasagerilor, 
bagajelor şi mărfurilor care se efectuează cu una din 
cele 5 tipuri de transporturi – feroviar, maritim, fluvi-
al, aerian şi auto. Obiectul de reglementare al dreptu-
lui transporturilor nu cuprinde întreaga activitate de 
transport, ci aşa cum s-a menţionat, este cu mult mai 
restrâns.

Activitatea de transport are un înţeles general şi 
variat, pe când obiectul de reglementare al dreptului 
transporturilor se limitează la strămutarea mărfii, 
pasagerilor şi a bagajelor de la punctul de pornire la 
punctul de destinaţie, adică transportarea propriu-
zisă prevăzută în contractul de transport. Ca exemplu, 
aducem Codul navigaţiei maritime comerciale al R.M. 
care se aplică tuturor relaţiilor ce ţin de navigaţia ma-
ritimă comercială şi din care fac parte: a) transportul 
de mărfuri, pasageri, bagaje şi poştă; b) pescuitul;    
c) explorarea şi exploatarea zăcămintelor de minereuri 
de pe fundul mării; d) operaţiunile de căutare, salva-
re, remorcaj, pilotaj; e) ridicarea bunurilor scufundate; 
f) lucrările hidrotehnice, tehnice, subacvatice şi alte 
lucrări pe mare (art.1). Însă toate aceste elemente nu 
interesează la studierea dreptului transporturilor, ci 
numai acelea care se referă la relaţiile ce decurg din 
contractul de transport încheiat între cărăuş, pe de o 
parte, şi călător sau expeditor, pe de altă parte.

Nu poate constitui obiectul de reglementare al 
disciplinei noastre transportul prin conducte. Acest 
fel de transportare îşi are un regim juridic aparte fi-
ind consacrat printr-o lege organică specială – Legea 
nr.592 din 26.09.1995 privind transportul prin con-
ducte magistrale20. Prevederile legii date nu au nici 
o legătură cu deplasarea mărfurilor, persoanelor şi a 
bagajelor, ci se referă la transportul prin conducte a 
gazelor naturale şi produselor petroliere.

Metoda de reglementare în dreptul transpor-
turilor. Prin metoda de reglementare se înţelege to-
talitatea de mijloace şi procedee pe care le foloseşte 
statul pentru a influenţa o anumită categorie de rela-
ţii sociale. Mijloacele şi procedeele sunt de fiecare 
dată diferite, deoarece fiecare ramură de drept îşi are 
obiectul ei de reglementare. Între obiectul şi metoda 
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de reglementare există o strânsă corelaţie. Normele 
de drept pot interzice anumite acţiuni din partea par-
ticipanţilor la raporturile juridice, le pot prescrie un 
anumit comportament ori lasă la discreţia părţilor să 
aleagă caracterul relaţiilor dintre ele21. Încălcarea nor-
mei de drept angajează constrângerea din partea sta-
tului. Deşi această trăsătură este valabilă pentru orice 
ramură de drept, totuşi fiecare ramură îşi are căile şi 
mijloacele sale cu care influenţează asupra relaţiilor 
din sfera ei de reglementare. 

În ce priveşte metoda de reglementare în dreptul 
transporturilor – prin ea înţelegem ansamblul de pro-
cedee şi mijloace cu ajutorul cărora se realizează re-
glementarea juridică a relaţiilor sociale ce constituie 
obiectul dreptului transporturilor. Într-un alt sens, ar 
fi mijloacele juridice prin care se acţionează asupra 
raporturilor din transport22 sau modul prin care sta-
tul, folosind normele de drept, poate influenţa asupra 
comportamentului persoanelor participante la rapor-
turile din transport.

Cu toate că dreptul transporturilor îşi are obiec-
tul său de reglementare, el nu constituie o ramură de 
drept separată. Acest lucru poate fi explicat în felul ur-
mător. Aşa cum se cunoaşte, orice ramură a dreptului 
are obiect şi metodă de reglementare aparte. Dreptul 
transporturilor cuprinde în sine relaţii sociale diferite 
după specificul şi natura lor juridică: relaţii patrimo-
niale, relaţii de organizare şi administrare, relaţii de 
muncă şi funciare. Fiecare dintre aceste relaţii sociale 
îşi are propria sa metodă de reglementare ce a prelu-
at-o de la ramura de drept căreia îi aparţine această 
relaţie socială – dreptul civil, dreptul administrativ, 
dreptul muncii sau dreptul funciar. 

În aşa mod, relaţiile de organizare şi administrare 
aparţin ramurii dreptului administrativ şi sunt influen-
ţate prin metoda subordonării faţă de hotărârile emise 
de organele de stat. Această metodă a subordonării se 
aplică şi pentru relaţiile financiare şi funciare din ra-
mura dreptului transporturilor. Relaţiile patrimoniale 
din dreptul transporturilor îşi au originea lor în ramura 
dreptului civil, ce are la bază principiul egalităţii juri-
dice a subiecţilor, iar metoda este cea dispozitivă.

Dreptul transporturilor reprezintă, aşadar, un com-
plex de acte normative în care se includ atât elemente 
de drept public, cât şi de drept privat, ceea ce implică 
întrebuinţarea mai multor metode de reglementare, 
însă principale le considerăm a fi metodele: dispoziti-
vă (permisivă), prohibitivă (a interzicerii) şi onerativă 
(a obligării pozitive). Aceste metode constituie meca-
nismul de reglementare în dreptul transporturilor. 

În literatura de specialitate, mai sunt menţionate şi 
două metode suplimentare: coercitivă şi de recompen-

să23. Făcând o analiză a tuturor actelor normative ce 
constituie obiectul dreptului transporturilor, înţelegem 
că preponderentă este metoda imperativă (prohibitivă 
şi onerativă) pe motiv că majoritatea normelor ţin de 
organizarea şi administrarea în transport, şi doar un 
mic segment cuprinde reguli dispozitive de drept ci-
vil. În legislaţia din transportul aerian, spre exemplu, 
nu găsim nici o normă dispozitivă. Aceasta deoarece 
în Republica Moldova în prezent nu există legislaţie 
aeriană civilă, fiind aplicabile normele convenţiilor 
internaţionale şi cele din Codul civil al RM24. 

Metoda dispozitivă. Acordă persoanelor dreptul 
de a-şi alege singure conduita la raporturile din trans-
port, iar la bază se află principiul libertăţii contractua-
le. Ca exemplu de metodă dispozitivă avem norma din 
Codul transporturilor auto potrivit căreia la predarea 
bagajelor la transport, călătorul este în drept să decla-
re valoarea acestora, achitând taxa stabilită de Guvern 
(art.23 alin.(1)). Prin urmare, rămâne la discreţia călă-
torului dacă să declare sau nu bunurile din bagaj. 

Metoda prohibitivă – interzice săvârşirea unor 
acţiuni. Metoda prohibitivă o deducem din Codul 
transporturilor auto, că nu sunt admise la transport 
în calitate de bagaje de mână: substanţe inflamabile, 
explozive, otrăvitoare, toxice, radioactive, corosive, 
nocive şi rău mirositoare, precum şi obiectele ce ar 
putea murdări mijlocul de transport auto sau îmbrăcă-
mintea şi obiectele altor călători (art.23 alin.(2)).

Metoda onerativă – obligă la respectarea anumi-
telor reguli. Metoda onerativă este frecventă în codu-
rile transportului auto, feroviar şi navigaţiei maritime 
comerciale. De exemplu, călătorii sunt obligaţi să 
respecte ordinea publică, regulile de comportament în 
vagoane, în încăperile din gară şi să nu producă daune 
bunurilor transportului feroviar (art.15 Codul trans-
portului feroviar), norme care de altfel sunt prevăzute 
şi în transportul feroviar, auto, maritim şi aerian.

La apariţia metodei onerative de reglementare în 
dreptul transporturilor are importanţă faptul că trans-
porturile sunt administrate de stat prin intermediul 
Ministerului Transporturilor şi organelor administra-
ţiei publice locale. De asemenea, în capitalul social 
al celor mai importante organizaţii de transport din 
Republica Moldova anume statul este cel care deţi-
ne cota-parte majoritară, cum este ÎS „Calea Ferată a 
Moldovei”, ÎSCA „Air Moldova”, „Portul Internaţio-
nal Giurgiuleşti” etc. 

 Metoda coercitivă – se aplică în scop de pedeap-
să. În Codul transportului auto găsim că dacă în baga-
jele prezentate la transport se vor descoperi obiecte, a 
căror transportare în calitate de bagaje este interzisă, 
proprietarul bagajelor va fi sancţionat cu o amendă în 
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mărimea stabilită de legislaţie (art.46). Norma dată 
este valabilă şi în transportul feroviar, maritim şi ae-
rian.

6. Izvoarele dreptului transporturilor
Sistemul izvoarelor dreptului transporturilor re-

prezintă totalitatea actelor normative ce reglementea-
ză activitatea din transport şi care sunt aranjate în de-
pendenţă de forţa lor juridică. Principalele izvoare ale 
dreptului transporturilor din Republica Moldova sunt 
codurile pentru fiecare tip de transport în parte, legile 
speciale, precum şi regulamentele, hotărârile, dispozi-
ţiile şi instrucţiunile emise de Ministerul Transportu-
rilor şi Infrastructurii Drumurilor, organele adminis-
traţiei publice locale şi de organele de conducere ale 
fiecărei organizaţii de transport în parte. 

Prezintă interes faptul că în perioada sovietică 
aproape toate actele normative din transport erau al-
cătuite după modelul legilor unionale valabile pe în-
treg teritoriul URSS şi chiar dacă ţara noastră avea 
unele legi proprii, ele erau aproape similare cu legile 
elaborate la Moscova. Foarte mult timp transportul în 
legislaţia naţională a fost reglementat prin normele 
Codului civil al RSS Moldoveneşti din 1964 (Capito-
lul 31 „Transportul” art.383-397; Capitolul 32 „Expe-
diţia” art.398-401)25, care a fost abrogat tocmai în anul 
2002, odată cu adoptarea noului Cod civil al RM. 

O problemă era că prevederile vechiului cod erau 
consacrate în mare parte transportului auto, fără a pu-
tea fi aplicate pe deplin şi altor categorii de transpor-
turi. Mai mult ca atât, începând cu anul 1991, ritmurile 
dezvoltării economiei de piaţă şi a libertăţii contrac-
tuale a demonstrat că aceste norme deveniseră insufi-
ciente şi chiar nepotrivite. Se crease o situaţie dificilă 
când Republica Moldova deşi devenise stat indepen-
dent şi suveran, nu dispunea de o legislaţie adecvată 
cu privire la transport. O perioadă de timp a continuat 
a fi aplicată legislaţia fostei URSS, în măsura în care 
nu era în contradicţie cu principiile suverane ale sta-
tului. Spre exemplu, Codul aerian al URSS din 1983 
a avut aplicare până în anul 1997, când a fost adoptată 
Legea aviaţiei civile a Republicii Moldova şi până în 
prezent încă nu cunoaşte o abrogare expresă. 

La etapa actuală, activitatea de transport în Repu-
blica Moldova este reglementată de coduri, legi spe-
ciale şi alte acte normative subordonate legii. Norme-
le cu caracter de comerţ din legislaţia naţională sunt 
prevăzute în Codul civil al Republicii Moldova26, de    
aceea spunem că reglementările de ordin general 
pentru raporturile de transport cu caracter de comerci-
alitate sunt cuprinse în Codul civil, iar reglementările 
de ordin special – în legislaţia fiecărui tip de trans-
port luat în parte, şi anume:

– în transportul auto: a) Codul transporturilor 
auto27; b) Regulamentul transporturilor auto de că-
lători şi bagaje nr.854 din 200628; c) Regulamentul 
transporturilor auto de mărfuri din 09.12.199929;

– în transportul feroviar: a) Codul transportului 
feroviar30; b) Regulamentul privind prestările de ser-
vicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi 
mesagerii în interes propriu nr.238 din 200531;

– în transportul maritim: Codul navigaţiei mari-
time comerciale al Republicii Moldova32;

– în transportul aerian relaţiile comerciale sunt 
reglementate în întregime de Convenţia pentru unifi-
carea unor reguli referitoare la transportul aerian in-
ternaţional, adoptată la Montreal la 28 mai 199933. 

Cu părere de rău, până în prezent nu există un Cod 
aerian şi un Cod al transportului naval al Republicii 
Moldova. În privinţa elaborării Codului aerian se duc 
anumite discuţii, totuşi oarecare acţiuni concrete de 
elaborare a lui nu au început34. În schimb, proiectul 
Codului transportului naval a fost alcătuit deja, a 
trecut cu bine procedura de expertizare, dar cauzele 
tergiversării examinării lui în Parlament nu sunt cu-
noscute. 

7. Concluzii 
Generalizând cele expuse, ajungem la următoare-

le concluzii:
– În etapa actuală, Dreptul transporturilor în Repu-

blica Moldova este încă în faza de formare. După cum 
e şi firesc pentru orice început, cele dintâi încercări 
au fost realizate la catedra Drept Civil a Facultăţii de 
Drept USM, prin instituirea în anul 2006 a discipli-
nei opţionale pentru studenţii anului III. Lucrurile au 
evoluat pozitiv, astfel că în anul 2011 catedra Drept 
al Antreprenoriatului din cadrul aceleiaşi facultăţi a 
introdus cursul de Dreptul transporturilor la ciclul II 
(master). În continuare, se necesită o deschidere mult 
mai amplă. Mai mult ca atât, sunt necesare teze de 
doctor şi doctor habilitat prin care s-ar oferi o bază 
ştiinţifică în problematica Dreptului transporturilor.

– Deşi în doctrina altor state pot fi întâlnite păreri 
pro şi contra existenţei Dreptului transporturilor ca 
ramură de drept aparte, în ce ne priveşte, subliniem 
că în prezent, faptul de a susţine cu fermitate că Drep-
tul transporturilor să constituie o ramură distinctă de 
drept, ar însemna discuţii contradictorii cu adepţii 
dreptului civil din motiv că o parte dintre doctrinarii 
civilişti autohtoni privesc încă foarte rigid delimita-
rea ramurilor din cadrul sistemului de drept privat, 
focalizând totul în ramura dreptului civil, iar celelalte 
direcţii de cercetare considerându-le ca instituţii juri-
dice, ceea ce nu este corect. Nimeni nu mai contestă 
în prezent importanţa şi valoarea ştiinţifico-practică a 
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Dreptului transporturilor, de aceea perspectiva sepa-
rării ei de Dreptul civil devine tot mai evidentă. 

Din nefericire, în Republica Moldova există puţine 
lucrări ştiinţifice consacrate Dreptului transporturilor, 
în timp ce în alte state sunt prezente sute de publicaţii 
ştiinţifice la acest capitol. Acesta este şi unul din moti-
vele pentru care la moment, Dreptul transporturilor nu 
este pregătit pentru a fi considerat ramură de drept în 
ţara noastră, dar este subramură (instituţie) a drep-
tului civil. 

Pentru consolidarea Dreptului transporturilor, pe 
viitor este necesară o conlucrare între universităţile 
din republică şi Ministerul Transporturilor şi Infras-
tructurii Drumurilor al RM, în vederea susţinerii fi-
nanciare a activităţii editoriale (monografii şi supor-
turi de curs). Un aport considerabil în acest sens poate 
aduce Curtea Supremă de Justiţie a RM, prin genera-
lizarea practicii judiciare din transport. 
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SUMMArY
Social insurance, as a subsystem of social protection, is founded, controlled and guaranteed by the 

state and based on the principle of contribution. The social insurance benefits are financed from the bud-
get of the public system of social insurance of the National Social Insurance House. Social assistance is 
a component part of he social protection system and includes a whole of insurance benefits delivered in 
monetary form or in kind, health services, social services, other forms of social and professional recovery 
etc. Financing is provided from the state budget, local budgets and other sources (extra budgetary funds, 
donations, sponsorship or contributions paid by the beneficiary).

N
vechi timpuri, au început să-şi asigure propria pro-
tecţie, precum şi a persoanelor aflate în grija lor, 
contra unor eventualităţi, cum ar fi foametea sau alte 
pericole. Ei au luptat mereu pentru satisfacerea ne-
cesităţilor vitale (de hrană, adăpost, îmbrăcăminte). 
Şi astăzi, aceasta rămâne o luptă constantă pentru 
o parte însemnată a populaţiei lumii. Este o luptă 
până la urmă pentru existenţă, care nu va înceta ni-
ciodată1. 

Cuvântul securitate îşi are originea în latinescul 
securitas (în franceză –securité, în engleză – securi-
ty); el înseamnă protecţie, apărare, stare de siguranţă, 
faptul de a fi pus la adăpost de orice pericol2.

Considerăm necesar să evidenţiem deosebirea din-
tre noţiunile protecţie socială şi securitate socială. 

În opinia autorilor români Alexandru Ţîclea şi Con-
stantin Tufan, noţiunea protecţia socială constituie un 
fenomen caracterizat prin apariţia şi apoi dezvoltarea, 
în fiecare ţară şi într-o anumită perioadă, a unor in-
stituţii vizând asigurarea indivizilor şi grupurilor fa-
miliale a unei securităţi materiale datorită accesului 
acestora la bunuri şi servicii considerate vitale3. 

 In opinia altor autori români Cristian Bocancea, 
Gheorghe Neamţu, protecţia socială este abordată ca 
o totalitate de activităţi întreprinse de către stat, orga-
nizaţiile societăţii civile, biserică în scopul asigurării 
veniturilor pentru categoriile de persoane care nu pot 
dobândi resurse prin muncă proprie (bătrâni, şomeri, 
indivizi afectaţi de maladii cronice severe, persoane 
cu deficienţe); protejării populaţiei faţă de efectele 
crizelor economice; protecţiei în caz de calamitate 
naturală sau de conflict armat; asigurării ordinii pu-

blice şi protecţiei faţă de criminalitate; apărării drep-
turilor civile; protejării faţă de orice factor de risc4. 

Expresia securitate socială, în opinia autorilor 
sus-numiţi, semnifică reparaţia consecinţelor unor 
evenimente diverse, calificate drept riscuri sociale, de 
exemplu: boala, maternitatea, invaliditatea, bătrâne-
ţea, accidentul de muncă şi boala profesională, dece-
sul (protecţia urmaşilor), şomajul5. 

Analizând noţiunile de proteţie socială şi securi-
tate socială date de Cristian Bocancea şi Gheorghe 
Neamţu, concluzionăm că acţiunile de protecţie so-
cială sunt dintre cele mai diverse, fiind reglementa-
te de norme ale mai multor ramuri de drept. Astfel, 
asigurarea unui mediu înconjurător sănătos, asigura-
rea respectării drepturilor în domeniile educaţional, 
locativ, precum şi în alte domenii sociale constituie 
măsuri de protecţie socială. Astfel, protecţia socială 
este o noţiune mai largă, ce include în sine şi noţiunea 
de securitate socială. 

 Securitatea socială este definită de BIM ca protec-
ţie pe care societatea o acordă membrilor săi printr-un 
ansamblu de dispoziţii publice contra mizeriei econo-
mice şi sociale, care îi ameninţă în caz de pierdere 
sau reducere a câştigurilor datorită riscurilor sociale: 
bolii, maternităţii, accidentului de muncă, şomajului, 
invalidităţii, bătrâneţii sau decesului, precum şi acor-
darea de îngrijiri medicale şi de alocaţii familiilor cu 
copii. 

Prin protecţie socială, după V.Iudina, se mai în-
ţelege activitatea statului, îndreptată spre asigurarea 
procesului de formare şi de dezvoltare a personalităţii 
umane, ocolind şi neutralizând factorii negativi, care 
influenţează asupra personalităţii, şi creând condiţii 
prielnice pentru afirmarea individulu6.

ESENŢA  PROTECŢIEI  (SECURITĂŢII)  SOCIALE – INDICATOR 
AL  POLITICII  SOCIALE  A STATULUI

Ludmila ProCA, 
doctor în drept , conferenţiar universitar (USM) 

 
Recenzent: Nicolai roMAnDAş, doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

evoia unei securităţi individuale şi colective 
a existat dintotdeauna. Oamenii, din cele mai 
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 În opinia mai multor savanţi ruşi, protecţia socială 
în general include7:

mecanismul adecvat de asigurare socială orien-a) 
tat spre susţinere sau oferirea unui nivel de trai de-
cent;

fondurile speciale care constituie izvorul de fi-b) 
nanţare a asigurării sociale;

metodele speciale menite să reglementeze acor-c) 
darea mijloacelor de existenţă;

tendinţa de a atribui regulilor importante pentru d) 
membrii societăţii un caracter de norme atât sociale, 
cât şi juridice. 

Savanţii M.Filipova, E.Tucikova, M.Zaharova 
afirmă că protecţia socială este un fenomen care tre-
buie interpretat multiaspectual: 

drept – categorie economică, include relaţiile so-
ciale de distribuire a mijloacelor financiare necesare 
pentru asigurarea şi asistarea persoanelor incapabile 
de a se autoasigura; 

din punct de vedere – organizaţional – sistemul 
de măsuri realizate de stat în numele societăţii în sco-
pul acordării mijloacelor de existenţă anumitelor pă-
turi sociale; 

în calitate de – obiect de reglementare juridică – 
o totalitate de relaţii sociale, născute în scopul acordă-
rii mijloacelor obşteşti persoanelor nevoiaşe8;

 drept – categorie juridică – o totalitate de relaţii 
sociale, născute ca rezultat al redistribuirii produsului 
intern brut pentru asigurarea persoanelor incapabile 
de a se asigura pe sine sau familia din motive obiecti-
ve, care au fost recunoscute astfel de societate în baza 
caracterului lor biologic sau social, în limita căreia 
acestor persoane li se acordă o parte din mijloacele 
obşteşti în mărimea necesară pentru acoperirea nece-
sităţilor sociale9. 

În literatura de specialitate naţională, prin protec-
ţie socială se înţelege „o totalitate de relaţii sociale 
bazate, pe de o parte, pe fondurile nebugetare cu me-
nire socială şi, pe de altă parte, pe unele alocaţii bu-
getare în scopul satisfacerii cerinţelor cetăţenilor (ale 
membrilor familiilor lor), dacă aceştia îşi pierd sursa 
de întreţinere”10; „un sistem de mijloace eficiente, ori-
entate spre stabilirea solidarităţii sociale între persoa-
nele care obţin venituri din muncă şi cele care nu au 
venituri din cauza vârstei înaintate, stării de sănătate 
sau imposibilităţii de a-şi găsi un loc de muncă”11;

Dreptul la protecţia socială, conform art.47 din 
Constituţia Republicii Moldova, constituie unul din 
drepturile fundamentale social-economice ale cetă-
ţeanului.

La nivel internaţional, conceptul de protecţie soci-
ală a fost consacrat ca entitate (individualitate) juridi-

că, la 10 decembrie 1948, cu ocazia adoptării Decla-
raţiei Universale a Drepturilor Omului, prin care s-a 
prevăzut că fiecare individ, ca membru al societăţii, 
are dreptul la protecţie socială12.

Dreptul protecţiei sociale este un drept social13 şi 
în el este cointeresat întreaga societate. Normele drep-
tului protecţiei sociale sunt adresate tuturor persoa-
nelor, acestea însoţind fiecare individ din momentul 
naşterii până la finele vieţii14. E de menţionat faptul 
că protecţia socială însoţeşte individul chiar înainte 
de naşterea lui (indemnizaţia pentru concediu prenatal 
oferită mamei înainte de naşterea copilului) şi după 
moartea lui (stabilirea pensiei în cazurile pierderii în-
treţinătorului, de deces al întreţinătorului). 

La baza generării raporturilor juridice în dreptul 
protecţiei sociale sunt fixate astfel de evenimente, 
considerate drept riscuri sociale ca: maternitatea, in-
capacitatea temporară de muncă, invaliditatea, bătrâ-
neţea, pierderea întreţinătorului, şomajul, decesul etc. 
Anume prezenţa acestora acordă persoanei dreptul de 
a beneficia de prestaţii băneşti, de prestaţii în natu-
ră şi servicii sociale prevăzute de legislaţia dreptului 
protecţiei sociale. Aici putem menţiona că de unele 
drepturi din domeniul protecţiei sociale pot beneficia 
doar persoanele care au achitat contribuţii de asigurări 
sociale, iar de alte drepturi – beneficiază toţi acei care 
nu au achitat contribuţii, dar se află în dificultate.

Pornind de la acest principiu, în cadrul dreptului 
protecţiei sociale evidenţiem două instituţii de bază, 
care se completează reciproc una pe alta: asigurările 
sociale şi asistenţa socială15. 

Asigurările sociale reprezintă un sistem de indem-
nizaţii băneşti, pensii, ajutoare, ce permit compen-
sarea principalelor tipuri de pierdere a capacităţii de 
muncă şi, în consecinţă, a salariului din motive obiec-
tive: boală, şomaj, vârstă înaintată, naşterea copilului, 
schilodirea la locul de muncă – şi alte prestaţii, pre-
văzute de legislaţie. Asigurările sociale se bazează pe 
principiul participării, adică pe contribuţiile personale 
ale asiguraţilor16. Astfel, fiecare asigurat ( salariat sau 
o altă persoană prevăzută de lege) varsă o contribuţie 
la o instituţie competentă, având dreptul, în cazul sur-
venirii unui risc social, la o despăgubire. 

Asistenţa socială este un ansamblu de servicii so-
ciale, în bani sau în natură, servicii medicale, diverse 
forme de recuperare socială şi profesională, servicii 
de plasare în câmpul muncii, servicii sociale acorda-
te familiei, bătrânilor, invalizilor ș.a., având la bază 
principiul nominativ sau categorial17. Asistenţa socia-
lă funcţionează după un alt principiu decât asigurarea, 
bazându-se doar pe fonduri ale bugetului statului, ale 
bugetelor locale, ale organizaţiilor internaţionale sau 
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donaţii ale voluntarilor. Ea nu presupune, de regulă, 
nici o contribuţie financiară anterioară din partea per-
soanei asistate.

Menţionând elementele constitutive ale protecţi-
ei sociale în Republica Moldova şi  cercetând actele 
legislative din domeniul dat, evidenţiem o totalitate 
de prestaţii de asigurări sociale şi asistenţă socială 
pentru cei care sunt supuşi riscului. 

Prestaţiile de asigurări sociale sunt toate elemen-
tele plătibile către asigurat din fondurile de asigurări 
sociale, constituite de Casa Naţională de Asigurări 
Sociale pentru efectuarea acestor prestaţii18. 

 Aceste elemente plătibile sunt, în mod obligatoriu, 
acordate în bani sub formă de: pensii, indemnizaţii, 
ajutoare. 

Conform Legii privind sistemul public de asigurări 
sociale nr.489-XIV din 8.07.1999, în sistemul public 
asiguraţilor li se acordă următoarele categorii de pen-
sii: 

pentru limită de vârstă; b) de invaliditate; c) de a) 
urmaş; reglementate de Legea privind pensiile de asi-
gurări sociale nr. 156-XIV din 14.10.1998.

În afară de pensii, asiguraţii din sistemul public de 
asigurări sociale au dreptul la: 

a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de 
muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente ne-
legate de muncă; b) prestaţii pentru prevenirea îmbol-
năvirilor (carantină); c) prestaţii pentru recuperarea 
capacităţii de muncă; d) indemnizaţie de maternitate; 
e) indemnizaţie unică la naşterea copilului; f) indem-
nizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea 
vârstei de 3 ani; g) indemnizaţie pentru îngrijirea co-
pilului bolnav; h) ajutor de deces. 

 Dreptul la aceste prestaţii este reglementat de Le-
gea privind indemnizaţiile pentru incapacitate tempo-
rară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 
289-XV din 22.07.2004 şi sunt destinate persoanelor 
asigurate cu domiciliu în Republica Moldova şi şome-
rilor cu drept de ajutor de şomaj. 

 Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale nr.756-XIV din 24.12.1999 (art.9-20) 
descrie ansamblul de prestaţii şi indemnizaţii de asi-
gurări sociale pentru persoanele asigurate în caz de 
boli profesionale şi de accidente de muncă.

Prestaţiile de asistenţă socială se acordă, de ase-
menea, în bani, dar ele au un cuantum forfetat şi ele 
nu sunt în mod obligatoriu succesive ca cele de asi-
gurări sociale19. Prestaţiile de asistenţă socială băneşti 
sunt definite ca prestaţii directe. 

În Legea asistenţei sociale nr.547 din 25.12.2003, 
art.9, este stipulat: asistenţa socială se acordă sub for-
mă de: servicii sociale şi prestaţii sociale.

Serviciile sociale reprezintă ansamblul de măsuri 
şi activităţi realizate pentru satisfacerea necesităţilor 
sociale ale persoanei sau familiei, în scop de depăşire 
a unor situaţii de dificultate, precum şi de prevenire a 
marginalizării şi excluziunii sociale20.

 Serviciile sociale includ serviciile sociale primare, 
specializate şi cu specializare înaltă. Serviciile sociale 
se prestează cu prioritate în mediul familial, comuni-
tate şi, ca ultimă soluţie, în instituţiile rezidenţiale21.

Prestaţiile sociale se acordă: în formă bănească 
(compensaţii, alocaţii, indemnizaţii, ajutor social, aju-
tor material ) şi sub formă de altă natură22. 

 Pentru specificarea prestaţiilor de asistenţă socială 
băneşti, s-au cercetat activităţile practice de asistenţă 
socială din cadrul autorităţilor publice de specialita-
te în baza actelor normative, ce reglementează aces-
te activităţi. Astfel, a fost evidenţiată o totalitate de 
prestaţii de asistenţă socială în bani23: indemnizaţii 
unice la naşterea copilului persoanelor neasigurate; 
indemnizaţii lunare pentru îngrijirea copilului până 
la vârsta de 1,5 ani; alocaţii sociale de stat; alocaţii 
lunare de stat invalizilor de război, participanţilor la 
Războiul al Doilea Mondial şi familiilor acestora; alo-
caţii nominative pentru merite deosebite faţă de stat; 
compensaţii nominative lunare pentru plata serviciilor 
comunale; compensaţii cetăţenilor care au suferit în 
urma catastrofei de la Cernobâl; compensaţii băneşti 
în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit invali-
zilor de război; ajutorul de deces; ajutoare materiale. 

Prestatiile sociale de altă natură şi serviciile soci-
ale, de asemenea, sunt evidenţiate în urma cercetărilor 
activităţilor practice de asistenţă socială, reglementate 
de normele juridice ale legislaţiei în vigoare. Prestaţi-
ile sociale de altă natură sunt definite indirect24. 

 Unele prestaţii de altă natură se acordă de către 
anumite instituţii categoriilor de populaţie dezavanta-
jate social prin sistemul de servicii sociale în confor-
mitate cu legislaţia în vigoare: prânzuri calde, bilete 
pentru tratamentul balneocurativ, ajutoare umanitare, 
abonamente sociale la călătoria în transportul urban, 
tichete de călătorie în cadrul statelor-membre ale CSI 
pentru veterani şi invalizi de război, articole de prote-
ze şi ortopedice. Anumite scutiri la plata impozitelor, 
scutiri personale, scutiri la plata telefonului, instalarea 
telefonului fără rând sunt considerate ca ,,înlesniri” 
şi prezintă un ajutor social din partea statului în mod 
indirect25. 

Perioada de tranziţie în Republica Moldova a ge-
nerat apariţia unor noi fenomene care au plasat per-
soanele dezavantajate social în situaţii de risc social 
diferite, fapt ce a condiţionat necesitatea identificării 
unor noi forme de protecţie, inclusiv a unor noi ser-
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vicii sociale: servicii de asistenţă socială comunitară, 
servicii rezidenţiale tradiţionale, servicii oferite de 
cantinele de ajutor social şi servicii de îngrijire la do-
miciliu. 

Aceste servicii sunt considerate ca actualul ,,pa-
chet de bază de stat” al serviciilor sociale comunitare 
în Republica Moldova26. 

Atât Strategia de reformă a sistemului de asistenţă 
socială27, cât şi un şir de convenţii şi declaraţii care au 
fost ratificate de către Republica Moldova, prevăd dez-
voltarea formelor alternative instituţionalizării, şi anu-
me, a unor servicii sociale comunitare, ce ar micşora 
numărul persoanelor îngrijite în instituţii, acestea fiind 
considerate mai eficiente şi mai puţin costisitoare.

Organizaţiile neguvernamentale apar ca furnizoare 
de servicii sociale comunitare. Astfel de organizaţii au 
fost de-a lungul timpului sursa de ameliorare a nevoi-
lor sociale pentru cei aflaţi în dificultate. Astăzi, ONG-
urile din domeniul serviciilor sociale tind să devină un 
partener al statului în asigurarea protecţiei sociale a 
populaţiei. În acest proces, ONG-urile mai au de făcut 
multe provocări legate de finanţarea serviciilor sociale, 
relaţia cu alţi actori sociali, standardele privind servi-
ciile sociale şi reglementarea activităţii organizaţiilor 
nonprofit din domeniul serviciilor sociale28. 

Analizând în ansamblu cele expuse referitor la 
,,esenţa protecţiei sociale”, considerăm că noţiunea 
de ,,protecţie socială” este sinonimă cu cea de ,,secu-
ritate socială”. 

 În sens îngust, prin utilizarea noţiunii de protecţie 
socială pledăm pentru sinonimia „protecţiei” – „secu-
rităţii” sociale, referindu-ne la sistemul de asigurare 
şi asistenţă socială, iar prin întrebuinţarea acestei no-
ţiuni în sens larg, ne referim, în afară de securitatea 
socială, şi la protecţia muncii, protecţia morală, cultu-
rală, civilă etc.29. 

Esenţa riscurilor sociale clasificarea lor în dome-
niul protecţiei sociale. 

În Dicţionarul de neologisme30 cuvântul risc sem-
nifică „pericol, primejdie, pagubă”. Acest termen, uti-
lizat în domeniul securităţii sociale, obține calificati-
vul „social”, devenind „risc social”.

Definirea legală a conceptului este enunţată în 
art.1 din Legea asistenţei sociale31 care prin risc soci-
al desemnează „pericolul pentru persoană sau familie 
de a fi afectată de consecinţele economice negative 
ale pierderii potenţialului fizic, statutului ocupaţional 
sau social (boală, accident, dizabilitate, îmbătrânire, 
deces, maternitate, şomaj, inadaptare socială etc.). 
Putem observa că definirea conceptului „risc social” 
prin Legea asistenţei sociale, îi conferă particularităţi-
le sistemului de asistenţă socială.

Raportarea noţiunii „risc social” la sistemul de 
asigurări sociale îi modifică denumirea în „riscuri 
asigurate”, găsindu-şi reglementarea în art.1 din Le-
gea privind sistemul public de asigurări sociale32 şi 
prezentând orice „eveniment sau fenomen la a cărui 
producere structurile teritoriale ale Casei Naţionale de 
Asigurări Sociale sunt obligate să acorde prestaţiile 
respective de asigurări sociale”.

În viziunea savanţilor români Alexandru Țiclea, 
Constantin Tufan „riscurile sociale sunt acele eve-
nimente care au incidenţă comună asupra situaţiei 
economice a indivizilor prin diminuarea veniturilor 
sau, invers, prin creşterea cheltuielilor33. Într-adevăr, 
există anumite evenimente care împiedică o persoană 
să dobândească un venit normal dintr-o activitate pro-
fesională. 

 A.Ţiclea, C.Tufan, axându-se pe posibilitatea per-
soanei de a dobândi „un venit normal dintr-o activita-
te profesională”, clasifică riscurile sociale în: riscuri 
fizice şi riscuri economice. 

 Riscurile fizice apar atunci când forţa de muncă 
este afectată, redusă sau pierdută. Aceste riscuri pot fi 
de origine profesională, şi anume: accident de muncă 
sau boală profesională şi de origine extraprofesiona-
lă, de pildă: boală, maternitate, invaliditate, văduvie, 
bătrâneţe, deces.

 Riscurile economice sunt generate de situaţiile în 
care forţa de muncă, fără să fie alterată, este imposibil 
de exercitat din cauza lipsei de locuri de muncă dispo-
nibile (şomerilor).

Există, de asemenea, riscuri care constau în redu-
cerea nivelului de trai (sărăcia) prin creşterea chel-  
tuielilor în situaţii excepţionale, de exemplu, procu-
rarea medicamentelor, majorarea chiriei în anumite 
perioade, întreţinerea unor membri de familie aflaţi în 
dificultate etc.34. 

Doctrina de orientare rusă definește, prin risc soci-
al, acel „eveniment posibil, survenirea căruia, de re-
gulă, duce la pierderea totală sau parţială a capacităţii 
de muncă, rezultată cu pierderea salariului; majora-
rea cheltuielilor pentru întreţinerea copiilor sau altor 
membri ai familiei incapabili de muncă; necesitatea 
asistenţei medicale sau altor servicii sociale”35.

Diversitatea riscurilor sociale a generat necesitatea 
grupării acestora. 

În aceste sens, E.Maciulskaia, K.Dobromâslov, 
bazându-se pe natura obiectivă şi influenţa asupra ca-
pacităţii de muncă a cetăţenilor, clasifică riscurile so-
ciale în patru grupe: economice (şomajul); fiziologice 
(pierderea parţială sau totală a capacităţii de muncă; 
sarcina şi lăuzia, bătrâneţea, decesul); de producţie/
muncă (accidentul de muncă, boala profesională); de-
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mografice şi sociale (familiile cu mulţi copii, familiile 
monoparentale, orfanii). 

Riscurile economice şi demografice nu influenţea-
ză direct asupra capacităţii de muncă a persoanei, dar 
lipsa îndelungată a activităţii de muncă condiţionează 
diminuarea nivelului de trai al şomerului şi familiei 
sale, precum şi reducerea competenţelor profesionale. 
Sporirea cheltuielilor, cauzate de mărirea numărului 
membrilor familiei, poate înrăutăţi calitatea hranei, 
odihnei şi a altor condiţii de trai ale familiei, influen-
ţând şi asupra sănătăţii.

 O altă definiţie a riscurilor sociale constituie 
evenimentele previzibile sau imprevizibile, surve-
nirea cărora condiţionează incapacitatea temporară 
sau totală de muncă şi drept rezultat diminuarea sau 
pierderea surselor de venit, precum şi evenimentele 
care necesită venituri suplimentare sau alte forme 
de asistenţă sau asigurare socială. În dependenţă de 
sistemul în baza căruia are loc finanţarea riscului so-
cial, ele se clasifică în: riscuri asigurate şi riscuri 
neasigurate36. 

Riscurile asigurate, care sunt tipice sistemului 
de asigurări sociale, constituie evenimentele sau fe-
nomenele la a căror producere organele de asigurare 
socială competente sunt obligate să acorde prestaţiile 
sau serviciile de asigurări sociale. 

Specificul acestor riscuri rezultă din faptul că 
persoana, fiind salariată, a prevăzut posibilitatea sur-
venirii lor, de aceea prin intermediul sistemului de 
asigurări sociale a contribuit la fondurile sociale, în 
proporţiile stabilite de legislaţie, şi în baza acestora va 
beneficia de prestaţii sau servicii de asigurări sociale. 

Riscurile neasigurate sunt evenimente imprevizi-
bile, consecinţele economice negative ale cărora se 
răsfrâng asupra persoanei sau familiei, condiţionând 
pierderea potenţialului fizic, statutului ocupaţional 
sau social. 

Riscurile neasigurate constituie fundamentul sis-
temului de asistenţă socială, care spre deosebire de 
cel al asigurărilor sociale, fundamentat pe principiul 
contributivităţii, este bazat pe principiul solidarităţii 
sociale, unde prestaţiile şi serviciile sociale sunt sta-
bilite pe baza criteriului necesităţii, categorial sau no-
minativ37.

 Din cele expuse conchidem că diversitatea riscuri-
lor sociale dă naştere relaţiilor de asigurări și asistenţă 
socială, prin urmare, ele sunt generatoare de raporturi 
de protecţie socială. 

funcţiile protecţiei sociale 
Esenţa protecţiei sociale este mai bine exprimată 

prin funcţiile ei: economică, politică, demografică, 
protectoare, organizatorică38. 

Funcţia economică ţine de nivelul de trai, venitul 
deplin sau parţial sau de altă sursă de existenţă folosită 
în dependenţă de vârstă, capacitatea de muncă, pierde-
rea întreţinătorului. Acordarea unui venit suplimentar 
în cazul apariţiei unor circumstanţe neprevăzute, pre-
cum şi acordarea unui ajutor minimal material bănesc 
sunt de mare folos persoanelor defavorizate39. 

 Drept surse de finanţare pentru întreţinera asigu-
rărilor sociale servesc fondurile nebugetare de stat cu 
menire socială, care se formează conform principiu-
lui teritorial. Fondurile nebugetare sunt: fondurile de 
pensionare; alte fonduri de asigurare socială (fondul 
de protecţie a familiei cu copii, fondul de asigurare 
împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesio-
nale, fondul de indemnizaţii, fondul de şomaj, fondul 
de recuperare a sănătăţii, fondul de rezervă)40; fondu-
rile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. 

În opinia savanţilor E. Maciulskaia, K.Dobro-
mâslov, esenţa funcţiei economice este exprimată 
prin: compensarea parţială a salariului sau altui ve-
nit pierdut, din cauza vârstei, incapacității de muncă 
sau decesului întreţinătorului; compensarea parţială a 
cheltuielilor suplimentare, cauzate de survenirea anu-
mitelor circumstanţe (de exemplu: naşterea copiilor, 
calamităţile naturale, conflictele armate); acordarea 
ajutorului bănesc minim persoanelor nevoiaşe şi fa-
miliilor; acordarea serviciilor medicale gratuite şi de-
servirea socială, în conformitate cu standardele statale 
minime (de exemplu: asigurarea cu medicamente). 

Funcţia politică permite statului „prin mijloace 
specifice protecţiei sociale să realizeze direcţiile prio-
ritare ale politicii sociale”41, ,,să diminueze tensiuni-
le sociale provocate de discrepanţa dintre nivelul de 
trai al reprezentanţilor diferitelor categorii sociale”42, 
Manifestarea funcţiei politice rezultă din menţinerea 
în societate a „atmosferei păcii sociale”, drept funda-
ment al stabilităţii politice a oricărui stat. 

Majoritatea statelor lumii, inclusiv Republica Mol-
dova, prin art.47 din Constituţie, proclamă orientarea 
socială drept principiu constituţional, care servește ca 
fundament al politicii sociale a statului, direcţionată 
spre crearea condiţiilor ce ar garanta o viaţă demnă şi 
dezvoltarea personalităţii umane a fiecăruia43.

Funcţia demografică se exteriorizează prin influ-
enţa sistemului de protecţie socială asupra proceselor 
demografice – durata vieţii populaţiei, reproducerea 
populaţiei, stimularea natalităţii etc. – şi ca rezultat 
asupra creşterii numărului populaţiei – condiţie nece-
sară pentru dezvoltarea şi funcţionarea normală a unui 
stat.

 Realizarea eficace a acestei funcţii răspunde sco-
pului urmărit precum ,,stimularea creşterii demografi-
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ce a populaţiei – condiţie necesară pentru dezvoltarea 
şi funcţionarea normală a unui stat”44.

Funcţia protectoare manifestată prin acordarea 
asistenţei şi asigurării sociale cetăţenilor. Comunita-
tea îşi formulează obiectivul de a proteja cetăţenii în 
situaţii dificile prin acordarea unui ajutor în rezolva-
rea diverselor probleme (materiale, fizice, psihologi-
ce, de vârstă etc.).

De exemplu, în urma lichidării întreprinderii, per-
soana a rămas fără loc de muncă, iar statul, prin acor-
darea indemnizaţiei de şomaj, încearcă a minimaliza 
problemele materiale.

Lista funcţiilor protecţiei sociale poate fi comple-
tată cu cea organizatorică, susţinând că normele drep-
tului protecţiei sociale reglementează funcţionarea 
organelor de asigurare şi asistenţă socială, care sunt 
obligate să realizeze dreptul constituţional al cetăţe-
nilor la securitate socială. Evidenţierea acestei funcţii 
este necesară, deoarece, în toate raporturile de protec-
ţie socială, unul dintre subiecți este statul, reprezentat 
prin organele sale competente.

Analizând esenţa protecţiei sociale prin elemen-
tele ei constitutive (asistenţa socială şi asigurările 
sociale ), prin multitudinea riscurilor sociale, ce dau 
naştere raporturilor de protecţie socială, prin diversi-
tatea funcţiilor ei, concluzionăm următoarele: protec-
ţia socială realizează direcţiile prioritare ale politicii 
sociale a statului moldav şi este un indicator al lui. 
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SUMMArY
Corruption has a negative political, economic and social impact. The Final Report of Transparency 

International on the period of the year 2007 reads that Moldova, as a whole, takes the 113th place in the 
level of corruption. All countries undertake measures to combat corruption using different methods, but 
only those which are aware of the danger and maintain a certain political will in combating this phe-
nomenon are successful. If the state does not interfere with rigorous measures to combat corruption in 
the education sector, in 15 - 20 years the economy of the country will become uncompetitive on the world 
market, thus leading to an economic fiasco. 

L
Trebuie să fie create bazele stabile naţionale ale limitării 
răspândirii şi reproducerii corupţiei, prevăzută pentru o 
perspectivă istorică îndelungată.

Pentru lupta efectivă cu corupţia, este necesară 
elaborarea şi implementarea unui program anticorupţie 
complex, care trebuie să se transforme într-un sistem de 
activitate permanentă de limitare a corupţiei. Elaborarea 
şi realizarea unui astfel de program trebuie să se bazeze 
pe înţelegerea firească a naturii corupţiei, pe conştien-
tizarea premiselor existente şi a limitărilor, pe principii 
clare şi productive.

Ponind de la situaţia concretă vizând corupţia, 
eficacitatea controlului şi lupta împotriva ei, condiţi-
ile generale de combatere a corupţiei sunt: limitarea 
maximală a puterii depline a funcţionarilor; informaţii 
ideale despre funcţiile lor la formalităţile de înregis-
trare; asigurarea transparenţei activităţii lor; majorarea 
esenţială a salarizării muncii funcţionarilor concomitent 
cu creşterea responsabilităţii lor; limitarea drastică a 
drepturilor birocraţiei de „reglementare” a economiei, 
învăţământului, ocrotirii sănătăţii, ştiinţei, culturii; re-
ducerea aparatului birocratic la toate nivelurile; sporirea 
independenţei businessului şi personalităţilor; creşterea 
independenţei şi prestigiului judecătoriei; formarea 
societăţii civile; existenţa unei voinţe politice reale în 
reducerea corupţiei.

Cea mai mare parte a eforturilor trebuie concentrată 
în domeniul activităţii legislative, unde orientarea prio-
ritară să fie munca de revizuire a legislaţiei în vigoare, 
înlăturarea contrazicerilor, întrucât acestea creează 
posibilităţi pentru samavolnicie şi corupţie; lichidarea 
numeroaselor trimiteri normative în legile în vigoare; 
înăsprirea controlului departamentelor de creare a nor-

melor; executarea permanentă a expertizelor proiectelor 
legislative şi a altor acte normative în scopul neaccep-
tării în ele a dispoziţiilor, locurilor goale (necercetate), 
excepţiilor şi altor neajunsuri care, direct ori indirect, 
contribuie la comiterea crimelor, îndeosebi a celor eco-
nomice şi a corupţiei.

Este necesar a informa populaţia despre planurile, ho-
tărârile în acţiunile puterii în scopul stabilirii controlului 
obştesc. Populaţia trebuie să aibă acces la informaţie, asi-
gurat prin legislaţie, fiind prevăzut ca obligaţie a puterii, 
iar încălcarea acestei obligaţii urmează a fi sancţionată 
cu stricteţe. De asemenea, este necesar de a perfecţiona 
legislaţia impozitară în scopul micşorării zonelor eco-
nomiei tenebre; trebuie majorat salariul funcţionarilor 
de stat cu includerea sistemului social de garanţii în 
vigoare; necesită a fi asigurată transparenţa în adoptarea 
unor decizii economice importante (despre privatizare, 
acţionare, organizarea de licitaţie ş.a.).

Direcţia principală în combaterea corupţiei să fie  
orientată la prevenirea ei, adică lichidarea cauzelor şi 
condiţiilor ce o favorizează. Un rol central în sistemul 
de prevenire a corupţiei trebuie acordat învăţământului 
şi propagandei. Acest complex de măsuri trebuie să se 
realizeze în următoarele direcţii: popularizarea exemple-
lor de succes ale programelor anticorupţie realizate în 
alte ţări; stimularea activităţii organizaţiilor civile care 
urmăresc cazurile de corupţie, practica şi metodologia 
de combatere a ei în Moldova şi furnizarea informaţi-
ei primite de ele; informarea permanentă a societăţii 
despre realizarea programelor anticorupţie (publicarea 
buletinelor, a materialelor informaţionale, organizarea 
emisiunilor tele-radio ş.a.); crearea unei atmosfere de 
intoleranţă faţă de corupţie în toate manifestările ei.

Acţiunile anticorupţie constituie un proces îndelun-
gat. Acest fenomen nu poate fi stârpit în totalitate. Totuşi, 
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upta împotriva corupţiei trebuie să fie funcţia per-
manentă a statului şi preocuparea întregii societăţi. 
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printr-un control riguros, el poate şi trebuie redus atât 
prin măsurile de prevenire, îndreptate spre factorii crimi-
nogeni şi înlăturarea condiţiilor care generează corupţia, 
cât şi prin depistarea nemijlocită a actelor de corupţie, 
prin tragerea la răspundere penală a celor vinovaţi, în 
temeiul legislaţiei. Este absolut necesară completarea 
măsurilor de prevenire şi contracarare cu acţiuni de 
educare a populaţiei în spiritul intoleranţei faţă de actele 
de corupţie şi obţinerea sprijinului ei în campania anti-
corupţie promovată de autorităţile publice.

Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea 
şi combaterea corupţiei determină că garanţiile preve-
nirii corupţiei sunt politicile şi practicile din domeniul 
respectiv care reprezintă un complex de măsuri le-
gislative, instituţionale, economice, sociale şi morale 
realizate prin:

reglementarea activităţii autorităţilor publice şi a a) 
funcţionarilor publici;

supravegherea conduitei funcţionarilor publici;b) 
organizarea expertizei anticorupţie a proiectelor c) 

de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale 
Guvernului, discutarea publică a proiectelor elaborate, 
evaluarea riscurilor instituţionale de corupţie;

reglementarea modului de formare şi de adminis-d) 
trare a finanţelor publice;

participarea societăţii civile şi asigurarea accesu-e) 
lui la informaţie în procesul decizional;

asigurarea accesului la informaţie privind măsuri-f) 
le de prevenire a corupţiei şi rezultatele aplicării lor;

diminuarea efectelor corupţiei asupra sectorului g) 
privat al economiei naţionale;

prevenirea legalizării veniturilor obţinute ilicit;h) 
reglementarea activităţii politice şi a procesului i) 

electoral;
alte măsuri necesare pentru realizarea scopurilor j) 

prezentei legi.
Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova 

nr.421-XV din 16 decembrie 2004 a fost aprobată Stra-
tegia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei. 
Necesitatea aprobării Strategiei este determinată de 
conştientizarea imposibilităţii de a dezrădăcina corup-
ţia doar prin aplicarea unor măsuri penal-restrictive. 
În legătură cu aceasta, este necesară o nouă abordare a 
acestui fenomen, incluzând îmbinarea acţiunilor de pre-
venire a corupţiei cu cele de depistare, instrumentare şi 
sancţionare, concomitent promovându-se mecanismele 
economiei de piaţă.

Scopul Strategiei constă în reducerea corupţiei pentru 
a nu periclita statul de drept şi democraţia, pentru a nu 
împiedica dezvoltarea economică şi socială a ţării.

Obiectivele Strategiei sunt: asigurarea supremaţiei 
legii; respectarea principiului separaţiei puterilor şi 

colaborarea acestora în strictă corespundere cu Con-
stituţia şi legislaţia; perfecţionarea cadrului legislativ 
în conformitate cu cerinţele legislaţiei internaţionale; 
asigurarea transparenţei activităţii instituţiilor publice, 
a accesului la informaţie, promovarea standardelor eti-
ce; activizarea societăţii civile şi a sectorului privat în 
prevenirea corupţiei; crearea atmosferei de intoleranţă 
faţă de acest flagel.

Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţiona-
le de prevenire şi combatere a corupţiei este constituit din 
6 compartimente care, în principiu, includ 105 puncte. 
Documentul prevede perfecţionarea cadrului legislativ 
şi asigurarea aplicării legislaţiei, asigurarea transparenţei 
şi responsabilităţii în activitatea politică; diminuarea 
efectelor corupţiei asupra sectorului privat; intensifica-
rea cooperării instituţiilor publice cu societatea civilă; 
extinderea colaborării internaţionale.

În legislaţia Republicii Moldovei un rol important în 
lupta cu corupţia este atribuit Centrului pentru Comba-
terea Crimelor Economice şi Corupţiei, care este unul 
specializat în acest domeniu, având menirea să prevină 
şi să combată corupţia şi actele corupţiei ori comporta-
mentul corupţional.

În funcţiile Centrului intră:
Parlamentul;a) 
Preşedintele Republicii Moldova;b) 
Guvernul;c) 
Procuratura;d) 
Serviciul de Informaţii şi Securitate;e) 
Curtea de Conturi;f) 
alte organe centrale de specialitate ale administra-g) 

ţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale;
societatea civilă.h) 

În anul 2006, Centrul a descoperit 687 infracţiuni, 
308 dintre ele fiind legate de corupţie. 65% din in-
fracţiunile identificate de Centru au fost săvârşite de 
persoane care ocupau posturi de conducere în organele 
administrării publice. În domeniul învăţământului şi 
ştiinţei au fost descoperite 44 de infracţiuni, dintre care 
41 au fost săvârşite în diferite instituţii de învăţământ din 
ţară. Activitatea de contracarare a corupţiei în domeniul 
medico-sanitar a condus la depistarea a 31 de acte co-
rupţionale în care au fost atraşi atât medici de rând, cât 
şi persoane cu funcţii de răspundere.

În anul 2007, Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei a reuşit să descopere 312 infrac-
ţiuni legate de corupţie.

Un rol esenţial în prevenirea şi combaterea corupţiei 
revine parteneriatului dintre Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei şi Alianţa Anticorupţie.

Un mecanism anticorupţional important este dezvol-
tarea societăţii civile, deoarece o societate civilă slabă 
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nu conştientizează pe deplin paguba adusă de corupţie 
şi nu este în stare să se împotrivească celor cointeresaţi 
în existenţa corupţiei.

Atitudinea indiferentă faţă de corupţie în societate 
generează slaba exprimare la oameni a sentimentului de 
demnitate, tolerarea inegalităţii, oamenii se obişnuiesc cu 
privilegiile corupţilor şi ale acelor care practică mituirea. 
Înstrăinarea celei mai mari părţi a populaţiei de  putere 
este apreciată ca factor principal ce favorizează corupţia. 
Societatea civilă slab dezvoltată este pasivă şi fără voinţă, 
descoperirea actelor de corupţie nu trezeşte o reacţie 
furtunoasă a societăţii, opinia populaţiei vizavi de ele 
poate fi ignorată de aparatul de stat, ea nefiind susţinută 
de manifestări în masă (mitinguri, demonstraţii), la care 
să se ceară demisia funcţionarilor corupţi. Mai mult decât 
atât, în cazul unei societăţi civile nedezvoltate, oamenii 
sunt convinşi de faptul că lupta cu corupţia este doar 
problema organelor de drept.

O societate civilă slab dezvoltată nu poate reproduce 
un număr suficient de oameni de elită care să opună con-
curenţă administratorilor corupţi care activează, adică se 
creează o situaţie când nu avem cu cine să-i înlocuim pe 
cei corupţi. Într-o astfel de societate partidele şi mişcările 
politice sunt slab legate de populaţie, nu se bucură de 
o susţinere solidă din partea ei şi nu se pot manifesta în 
calitate de forţă motrice în lupta cu corupţia.

Nici mijloacele de informare în masă independente 
nu găsesc suficientă susţinere materială şi morală în so-
cietate. Statul şi funcţionarii corupţi, marii proprietari de 
capital sunt actorii principali care realizează mituirea, iau 
canalele de difuzare a informaţiilor aflate sub controlul 
lor, manipulează conştiinţa socială: ascund proporţiile 
corupţiei şi acel mare prejudiciu pe care îl aduce ea 
intereselor sociale, creează în societate o atmosferă de 
calm, de aparenţă a luptei cu corupţia.

Societatea civilă slabă nu susţine organul reprezen-
tativ al puterii, nu insistă să li se ofere împuterniciri 
reale de control organelor executive. Problema privind 
corupţia poate fi soluţionată doar în cazul existenţei unei 
societăţi civile puternice.

Treptat, societatea civilă din Moldova începe să 
iniţieze acţiuni de combatere a corupţiei. Organizaţia 
obştească necomercială Institutul pentru Democraţie, 
fiind membru al Alianţei Anticorupţie din Moldova, 
realizează un proiect de combatere a corupţiei în univer-
sităţile din republică. În cadrul proiectului este prevăzută 
organizarea unor seminare, publicarea unor recomandări 
metodice anticorupţie, instalarea cutiilor anonime anti-
corupţie şi alte măsuri.

Un rol important în lupta cu corupţia aparţine mijloa-
celor de informare în masă. Sarcina lor este nu doar de a 
informa societatea despre acte concrete de corupţie, dar 

şi să propage programul anticorupţie, să anunţe despre 
succesele lui, să formeze la cetăţeni deprinderi de com-
batere a comportamentului depravat; să ridice conştiinţa 
lor civică. Pentru realizarea acestor sarcini, este necesar 
ca mijloacele de informare în masă să fie protejate legis-
lativ. La libertatea presei vor contribui un şir de măsuri: 
respectarea legii despre dreptul la informaţie care asi-
gură cetăţenilor, inclusiv jurnaliştilor, posibilitatea de a 
primi informaţii de la structurile puterii: suprimarea ori 
reexaminarea unor legi cu privire la clevetire şi jignirea 
personalităţii, pentru a exclude posibilitatea folosirii lor 
în scopul de a exercita presiune asupra presei; lichidarea 
cenzurii în mijloacele de informare în masă; ridicarea 
nivelului profesional al jurnalismului; lichidarea discri-
minării unor mijloace de informare în masă din partea 
organelor puterii (de exemplu, limitarea accesului la 
informaţii ori a posibilităţilor de a plasa reclama); asi-
gurarea independenţei profesionale şi a responsabilităţii 
jurnaliştilor care activează în mijloacele de informare în 
masă de stat.

Vorbind despre rolul mijloacelor de informare în 
masă în combaterea corupţiei, vom menţiona două 
funcţii pe care le îndeplinesc ele – de demascare şi de 
iluminare. Prima presupune publicarea materialelor, 
prezentarea subiectelor video care demască actele de 
corupţie ale reprezentanţilor puterii de stat ori ale altor 
persoane. Profită de situaţia de serviciu, acestea creează 
bariere administrative în cazul soluţionării vreunei pro-
bleme, în scopul de a obţine profit. Rezultatul acestor 
publicaţii – atragerea atenţiei societăţii asupra acestor 
fapte infracţionale, eliberarea funcţionarilor corupţi 
din posturi, intentarea pe astfel de cazuri a proceselor 
penale etc.

Funcţia de iluminare în lupta cu corupţia este sem-
nificativă. Importanţa ei constă în faptul că anume ea 
formează poziţia civică în societate faţă de corupţie. 
Diverse ca gen – articole, notiţe, subiecte video, emi-
siuni radio, publicaţii pe site-uri, acestea pot relata 
despre ceea ce este corupţia şi care pot fi manifestările 
ei, care sunt cauzele apariţiei şi consecinţele acesteia, 
pot reflecta măsuri anticorupţie aplicate atât în ţară, cât 
şi peste hotare etc. Astfel, fiind informat, omul începe 
să gândească altfel, încetează să perceapă corupţia ca 
ceva care nu-l priveşte pe el personal. El percepe acest 
fenomen ca problemă a întregii societăţi, este preocu-
pat de combaterea ei, fie şi la un nivel mic – în cadrul 
întreprinderii sale, al instituţiei de învăţământ etc. Şi 
toate acestea sunt rezultatul publicării în mass-media a 
materialelor despre corupţie.

Astfel, rolul principal al mijloacelor de informare în 
masă în lupta cu corupţia este de a dezvălui societăţii, 
prin intermediul cercetărilor jurnalistice, fapte şi meca-
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nisme tainice ale corupţiei lipsind-o de condiţii prielnice 
de dezvoltare, dându-i societăţii speranţa că pedeapsa 
pentru ele e de neocolit, în acelaşi rând, de a contribui 
la formarea atitudinii negative faţă de corupţie. Pentru 
o luptă integrală cu corupţia, mijloacele de informare 
în masă trebuie să devină de sine stătătoare şi puternice 
– „puterea a patra”. Misiunea specială a mass-media – 
asigurarea dreptului fiecăruia la libertatea exprimării şi 
a dreptului la informaţii integrale şi veridice.
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réSUMé
 Le Code de Caragea a signifié un progrès dans l’acte de justice de la Valachie qui aurait duré jusqu’à 

son abrogation signé par l’article 912 du Code civil de Cuza Vodă en 1865. La décrépitude de la base 
féodale roumaine était de plus en plus évidente à partir de la deuxième moitié du XVIII ème siècle tandis 
que les normes juridiques devaient résoudre les réglementations des nouvelles situations en fait de l’ordre 
économique dans les affaires commerciales. La vente est réglementée dans la troisième partie chapitre 
deux divisé en 49 articles. En prévoyant le droit de priorité ayant des précisions claires qui ne ce sont 
pas ci bien retrouvées précisées dans le Code civil, ou dans les législatures de l’après l’abrogation de 
la législature Caragea. Sous cette législature le contrat de vente n’était pas un acte solennel, la vente 
existant elle-même valable par le consentement des parents et la transmission de l’object. Ce retard du 
payement était pénalisé par l’art.27-31 mais la mauvaise intention et l’éviction étaient sanctionnées par 
le retour de l’argent ayant un surplus de la part de l’acheteur. 

T
tuit-o Legiuirea Caragea, mai exact 47 de ani şi trei luni, 
de la promulgarea ei de către Ioan Vodă Caragea (1812- 
1818), penultimul fanariot pe tronul de la Bucureşti, şi 
până la abrogarea ei odată cu intrarea în vigoare a Co-
dului civil al României moderne, la 1 decembrie 1865, 
prin decretul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Faptul 
că această Legiuire cuprindea toate ramurile dreptului, 
fără separarea codificată de Cuza Vodă şi cea care s-a 
tot sistematizat ulterior şi care, încă, se mai tot separă 
în timpul nostru, până la exagerare, cercetătorul actual 
poate privi şi la perioada mai puţin dezvoltată a justiţiei, 
din chiar începuturile modernizării dreptului românesc, 
dar poate avea şi înţelegerea simplificării şi simplităţii 
actului de justiţie, cu eficienţă pentru societate.

 Descompunerea rânduielilor feudale româneşti 
era tot mai evidentă din a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea, iar normele juridice trebuiau să rezolve 
reglementarea noilor situaţii, de fapt de ordin economic, 
în care afacerile comerciale și atelierele manufacturiere 
se dezvoltau, exportul cerealelor lua avânt, numărul 
meseriaşilor sporea, iar schimbul mărfurilor creştea, 
impunându-se reglementări din partea statului pentru 
relaţiile economice tot mai complicate şi diversificate 
ce apăreau. Existenţa a trei feluri de norme juridice, şi 
anume: obiceiurile juridice, vechiul drept bizantin şi 
Condica lui Ipsilante, reprezentau relaţii de producţie 
diferite şi duceau în practica judiciară la arbitrar şi 
abuzuri, judecătorii aplicând de multe ori dispoziţii 
contradictorii. Caracterul dispersat al dispoziţiilor făcea 
ca ele să fie „nedesăvârşite şi nedestoinice a cumpăni 

REGIMUL  JURIDIC  AL  VâNZĂRILOR  ÎN  LEGIUIREA 
CARAGEA
Ion ŢUŢUIAnU, 

doctor în drept, lector universitar (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău)

şi îndrepta dreptatea fiştecăruia” şi ţara „urma a nu 
avea nici o pravilă”, dreptăţile erau în primejdie şi nu 
se îndreptau, „ci se abătea după voinţa celor mai tari 
sau celor mai meşteşugari în vicleşuguri, carii tot la o 
pricină puneau înainte când obiceaiul, când condica 
ţării, când pravilele împărăteşti, după plăcerea lor”, de 
unde şi necesitatea reglementării raporturilor juridice 
mai simple şi mai eficiente bazei economice. 

Acestei necesităţi juridice avea să răspundă preocu-
parea domnitorului valah Ion Caragea de a se da ţării 
un cod juridic, misiune pe care a încredinţat-o la două 
persoane cu pregătire juridică, „doi boieri cu ştiinţă 
şi praxis la ale pravililor” – Athanasie Hristopol, vel 
logofăt al străinilor pricini, şi Nestor, biv vel clucer. 
Proiectele acestora fiind gata la finele lui septembrie 
1816, au fost revăzute de domn, care le-a poruncit pe 2 
octombrie 1816 să-şi ia colaboratori şi pe stolnicul Con-
stantin Bălăceanu, stolnicul Ioniţă Bălăceanu la revede-
rea proiectelor, găsind „prin adunare şi din alte pravili” 
să analizeze „că sânt trebuincioase şi destoinice spre a 
aduce această întocmire întru întregime şi bună fiinţă, 
adăogând adică câte vor fi lipsind şi scoţând câte vor fi 
de prisos”1. La începutul lui februarie 1817, comisia din 
patru jurişti isprăvise textul, pe care pitacul domnesc 
din 15 februarie 1817 îl şi supunea chibzuirii Sfatului 
de obşte alcătuit din mitropolit, episcopi, veliţi, boieri, 
halea şi mazili, care sfat urma să se întrunească în fiecare 
săptămână, marţea şi sâmbăta, cu regularitate, spre a 
examina textul cu atenţie şi a-l îmbunătăţi, urmând apoi 
şi analiza domnului2. Tergiversarea lucrului de către 
Sfatul de obşte trezeşte nemulţumirea domnului, care, la 
16 aprilie 1817, revine cu alt pitac, poruncind întrunirea 

 imp de jumătate de secol al XIX-lea, legea civilă a 
Ţării Româneşti sau „pravila pământului” a consti-
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Sfatului la Curtea domnească, deoarece „îndestulă vre-
me este de când se prelungeşte”.3 Abia pe 9 iunie 1818 
Sfatul de obşte trimite domnului anaforaua de răspuns 
afirmativ la textul legiuirii, de unde se vede că un an şi 
patru luni a durat un răspuns formal, fără vreo osteneală 
de a se face vreo recomandare măcar, doar afirmându-
se că textul a fost citit totuşi4. Pe 22 iunie 1818 se dă 
porunca domnească de tipărire a versiunii româneşti5, 
iar promulgarea legiuirii s-a făcut prin hrisovul domnesc 
din 9 august 1818, cu aplicare din 1 septembrie 1818, 
„să puie în lucrare şi să înceapă toate judecătoriile ţării 
a judeca pricinile după această Pravilă”6. 

Amintim că Legiuirea Caragea a cunoscut până în 
prezent 11 ediţii ale versiunii româneşti, dintre care 6 
ediţii până în 1865, iar celelalte au fost editări în scop 
ştiinţific7. Legiuirea cuprinde dispoziţii de drept civil, 
comercial, penal, constituţional şi de procedură. Nu tre-
buie trecut cu vederea faptul că pe toată durata aflării ei 
în vigoare această Legiuire a cunoscut diferite dispoziţii 
de modificare, completare şi de interpretare8. 

Regimul juridic al vânzărilor este reglementat în 
Partea a treia a Legiuirii, în capitolul 2, intitulat Pentru 
vânzări, care se împarte în opt paragrafe cu un bogat 
conţinut în 49 de articole. Astfel, vânzarea este acel 
act „când tocmindu-ne, dăm lucru pe bani numai sau pe 
lucru numai, dar preţuit în bani, sau şi pe bani şi pe lucru 
mai puţin la preţ decât banii sau deopotrivă” (art.1). Se 
precizează că nu pot fi vândute lucrurile prevăzute de 
pravilă, dar nici acele dobândite cu înţelegerea de a nu 
se mai vinde (art.2-3). Se stabileşte şi regula ca soţii să 
nu-şi poată vinde unul altuia (art.4). Înscrisurile vânzării 
de bunuri imobile se autentificau, potrivit Legiuirii Ca-
ragea, de către Logofeţia mare a Ţării de Sus, luându-se 
acest drept judecătoriilor. Dar, judecătoriile continuau 
întocmirea acestor înscrisuri şi după intrarea în vigoare 
a Legiuirii, ceea ce a determinat pe primul domn postfa-
nariot, Grigore Dimitrie Ghica9 (1822-1828), să dispună 
intrarea în legalitate, prin pitacul domnesc din 25 iunie 
182410. Deoarece judecătoriile continuau autentificarea 
înscrisurilor privind vânzarea de bunuri imobile şi de 
ţigani, domnul revine asupra acestei probleme cu pita-
cul din 31 martie 182511 şi cu cel din 29 august 182612. 
Rezistenţa judecătorilor în a nesocoti prevederile din 
Legiuire şi pitacele domnului Grigore Alexandru Ghica 
dezvăluie că aceştia câştigau din adeverirea înscrisurilor 
de vânzări imobiliare şi de ţigani, ceea ce a determinat 
un jurnal pe aceeaşi temă al Sfatului Administrativ Ex-
traordinar din 19 august 183713, întărit printr-un pitac 
domnesc din 11 mai 183814. 

 Spre a se preîntâmpina multele abuzuri cu averile 
mânăstirilor, egumenii nu mai puteau vinde imobile şi 
robi sau ţigani mânăstireşti decât cu aprobarea scrisă 

dată de autorităţile statului, vânzările acestea făcân-
du-se numai în scris (art.5-6). Faptul că domnul era 
fanariot şi principalul alcătuitor al Legiuirii era grec, 
iar fanariotismului nu i se putea prevedea sfârşitul, care 
totuşi nu era prea departe, această îngrădire a egume-
nilor de a vinde imobile şi robi mânăstireşti numai cu 
aprobarea scrisă a autorităţilor statale surprinde pentru 
faptul că se lovea tocmai în libertatea egumenilor greci 
ai mânăstirilor închinate Locurilor Sfinte din Orientul 
grecesc de a mai dispune discreţionar de averile pe 
care le stăpâneau. Dacă abia după 1821 se va dezlănţui 
revolta românilor contra călugărilor greci, prevederea 
aceasta era un mare câştig juridic instituit chiar de grecii 
fanarioţi în defavoarea celor de un neam şi de un ideal 
cu ei. Mai târziu, sub regimul Regulamentelor organi-
ce şi în contextul preocupărilor de preluare a averilor 
mânăstireşti stăpânite de călugării greci, se tot luau 
măsuri de limitare a comportamentului acestor străini 
de nesocotire a autorităţii statului român. Astfel, prin 
rezoluţie domnească şi prin circulară a Departamentu-
lui Dreptăţii din 21 februarie 1841, se face cunoscut 
că egumenii mânăstirilor închinate, ca şi îngrijitorii 
schiturilor slobode nu mai pot da locuri mânăstireşti cu 
embatic decât numai prin oraşe şi târguri, dar şi atunci 
numai în caz de trebuinţă şi cu autorizarea prealabilă 
a stăpânirii15. Chestiunea dării în embatic a imobilelor 
mânăstireşti, adică închirierea lor, face obiectul unei 
legi speciale din 15 mai 1843, pentru orânduiala ce are 
a se păzi la darea locurilor cu embatic în viitor de către 
mânăstirile închinate şi neînchinate, precum şi de către 
schiturile cele slobode16.

 La bunurile mobile era o toleranţă, ele putându-
se vinde şi cu înscris şi fără înscris. Dar, la vânzarea 
bunurilor mobile se impunea respectarea dreptului de 
protimisis, adică de preemţiune şi numai cu renunţarea 
în scris a celor îndreptăţiţi la preemţiune se putea vin-
de altora, precizându-se şi cei care aveau acest drept: 
ascendenţii şi descendenţii, rudele colaterale până la 
gradul al patrulea, dacă sunt vecini ori nu, cei aflaţi în 
devălmăşie, precum şi vecinii în ordinea învecinării: 
de-a lungul, de-a latul, la vreun colţ. În cazul când 
vor avea mai mulţi prioritate la cumpărat, „deopotrivă 
împărţesc şi lucrul ce se vinde” (art.7). Dreptul acesta 
de protimisis avea prevederi clare şi ele nu s-au mai 
regăsit aşa bine precizate în Codul civil sau în legiferă-
rile de după abrogarea Legiuirii Caragea. Atunci când 
vânzătorul imobilului locuia în Bucureşti sau în vreun 
judeţ avea obligaţia să anunţe în scris marelui logofăt al 
ţării de sus „că vinde cutăruia cutare nemişcător lucru 
cu atâta preţ şi să arate pe cei ce au cădere cine sânt şi 
unde se află”. Cei cu drept de protimisis erau obligaţi 
a opta în timp de patruzeci de zile, iar dacă lipseau din 
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ţară, aveau termen de opţiune un an şi jumătate. Între 
timp, un alt amator de cumpărare putea să se învoiască, 
dar cu aşteptarea trecerii termenului de un an şi jumătate 
pentru a putea să aibă certitudinea cumpărării acelui 
bun imobil. În caz că cel cu drept de protimisis nu se 
va pronunţa în vreun fel, „logofătul cel mate atunci să 
adevereze zapisul vânzării şi vânzătorul să-şi vânză acel 
lucru nemişcător cumpărătorului său şi cei cu protimisis 
să nu mai fie ascultaţi” (art.8).

Dreptul de protimisis avea să creeze dezbateri ulte-
rioare sub domnitorul regulamentar Alexandru Ghica 
(1834-1842)17 pentru a fi modificat. Astfel, cu ofisul 
domnesc din 8 ianuarie 1840 s-a trimis către Obşteasca 
Adunare proiectul de legiuire pentru mărginirea celor 
în drept de protimisis la vânzări, iar în urma dezbate-
rilor s-a ajuns la soluţionarea de a se desfiinţa cu totul 
dreptul de protimisis, întărită prin ofisul domnesc din 
15 martie 1840, cu precizarea că „va avea putere de 
lege pe viitorime, începându-i-se lucrarea de la 25 ale 
aceştia, când să socoteşte că publicuirea va fi ajunsă la 
toate locurile judecătoreşti18. 

În situaţia vânzării unui „lucru sădit sau clădit pe loc 
strein şi închiriat”, stăpânul acestui teren avea prioritate 
faţă de rude şi vecini, afară de cazul că el „să va lepăda 
şi va iscăli zapisul vânzării” (art.9).

Cât priveşte vânzarea ţiganilor19, se păstrau re-
gulile dreptului de protimisis al bunurilor imobile, cu 
deosebirea că rudele din Bucureşti aveau termen de 
douăzeci de zile, iar patruzeci de zile cei din judeţe, 
însă rudele cu acest drept aflate în străinătate „să nu 
aibă protimisis, nici să să facă lor ştire” (art.10). Pen-
tru nerespectarea dreptului de protimisis se prevedeau 
sancţiuni, adică vânzătorul „să-i plătească aceluia, 
drept osândă, a zecelea parte din preţul lucrului ce s-au 
vândut” (art.11). 

Spre evitarea neclarităţilor, se precizează că vânzarea 
bunurilor mobile „atunci e săvârşită, când cel ce vinde, 
va da lucrul în mâna cumpărătoriului şi cumpărătorul lui 
va da preţul sau încredinţare pentru preţ”, dar şi atunci 
când una din cele două părţi începe a da lucrul sau preţul 
(art.12). La imobile vânzarea era săvârşită când cumpă-
rătorul primeşte „zapisul vânzării” (art.13) şi devenea 
desăvârşită atunci când cumpărătorul „se face stăpân 
lucrului” (art.14). Orice se va întâmpla bunului imobil 
înainte de a se desăvârşi vinderea priveşte pe vânzător, 
iar după aceea pe cumpărător (art.15-16). Însă, „după 
ce va lua sfârşit vânzarea” şi bunul rămas la vânzător 
va suferi „primejdie de foc, potop, tălhari şi verice altă 
silă neapărată”, răspunderea este a cumpărătorului, afară 
de constatarea vicleşugului ori nepăsării vânzătorului 
(art.17-18), cu excepţia unor prevederi consemnate prin 
acordul părţilor (art.19). 

Predarea lucrului vândut ca timp şi loc (art.20-22, 
24), precum şi despăgubiri pentru eventuala întârziere 
(art.23), impedimente neprevăzute, precum tâlhărie, 
război şi altele asemenea (25), se aveau în vedere de 
către Legiuire. Şi cazul de a se întâmpla stricăciune 
lucrului pe care cumpărătorul a amânat a-l primi „la 
soroc” scutea pe vânzător de răspundere, dar va plăti şi 
despăgubiri cumpărătorului pentru grija de a-i fi păstrat 
lucrul peste termenul stabilit a-i fi predat (art.26).

Părţile aveau dreptul a-şi stabili timpul şi locul 
de plată a bunului vândut (art.27-28), iar pentru în-
târziere, cumpărătorul „este dator a da şi dobânda 
banilor”(art.29). Dacă vânzătorul a primit o parte din 
preţ şi constată că există pericolul de a fi păgubit, „slo-
bod iaste să poprească lucrul, până i să va plăti sau să 
i să dea încredinţare de către cumpărător”(art.30). În 
cazul vânzării cu arvună, dacă vânzătorul revine, el 
„dă înapoi arvuna şi mai plăteşte încă atâta”, iar reve-
nirea cumpărătorului asupra vânzării arvunite duce la 
pierderea sumei plătite drept arvună (art.31). 

Vinderea lucrului străin va fi anulată prin judecată 
„şi să va lua de stăpânul său”, vânzătorul fiind „dator a 
întoarce cumpărătoriului preţul şi dobânda banilor, iar 
cumpărătoriul să dea stăpânului rodurile lucrului”. Îm-
bunătăţirile făcute de către cumpărător bunului respectiv 
urmau să fie despăgubite de către stăpânul reintrat în 
drepturi. Dacă s-a făcut vreo construcţie pe terenul în 
cauză de către cumpărător, atunci stăpânul de drept urma 
să plătească acea clădire, iar dacă nu o consideră folo-
sitoare, cumpărătorul putea să şi-o demoleze (art.32). 
Vinderea lucrului de prigonire, adică vinderea lu-
crului aflat în litigiu, care va duce la un proces, face ca 
vânzătorul să despăgubească pe cumpărător de „toată 
cheltuiala judecăţii” (art.33). Dar, vinderea aceluiaşi 
bun mobil la doi cumpărători, „fără zapis”, prin pre-
darea lucrului unuia, făcea ca deţinătorul să-l păstreze 
în stăpânire, iar celălalt să-şi primească banii, în timp 
ce vânzătorul urma „să piarză a treia parte din preţul 
lucrului şi să să dea la cutiia de milostenie”(art.34). În 
cazul vânzării aceluiaşi bun mobil „cu zapis”, urma 
ca lucrul să rămână primului cumpărător, iar celălalt 
cumpărător să-şi primească banii, dar vânzătorul era de 
asemeni obligat a preda „a treia parte din preţul lucrului 
şi să dea la cutiia de milostenie” publică (art.35). Şi în 
cazul vinderii aceluiaşi bun mobil la doi cumpărători, 
lucrul rămânea celui căruia se vânduse mai întâi, al doi-
lea cumpărător îşi primea banii, dar vânzătorul trebuia 
să predea la cutia milosteniei publice a zecea parte din 
preţ (art.36). 

Vinderea unui lucru fără a se preciza calitatea lui 
trebuia rezolvată în interesul cumpărătorului (art.37), 
iar inducerea în eroare a cumpărătorului de către vân-
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zător asupra calităţii bunului vândut, dădea posibilitatea 
refuzului de a mai cumpăra sau să scadă preţul (art.38). 
Şi în cazul vinderii unui bun cu vicii ascunse, care se 
va dovedi în final, dădea de asemenea posibilitate cum-
părătorului să nu mai preia lucrul ori să scadă preţul 
(art.39). Însă, atunci când viciile bunului tranzacţionat 
sunt vizibile, cum ar fi ochiul defect al unui cal, „nu să 
învinovăţeşte vânzătoriul, pentru că cumpărătoriul nu 
poate pricinui că nu le-au văzut”(art.40), adică nu mai 
poate argumenta că ar fi fost indus în eroare de către 
vânzător (art.41), din moment ce viciul era vizibil. Ast-
fel, vânzătorul despăgubea pe cumpărător doar pentru 
tăinuirea intenţionată a viciului bunului vândut, „iar 
când nu o va şti, nu să îndatorează” (art.42). Şi în cazul 
bunurilor imobile, obligaţia vânzătorului şi drepturile 
amintite ale cumpărătorului se menţineau (art.43).

Anularea vânzării şi cumpărării se prevedea în 
mod explicit (art.44). Aceasta se făcea prin acordul păr-
ţilor, când părţile nu aveau capacitatea legală de a face 
tranzacţii, când legea interzicea vinderea unor anume 
bunuri, când nu se va respecta plata convenită şi nici 
predarea lucrului vândut, când se vor descoperi vicii 
ascunse ale lucrului respectiv, când bunul imobil va fi 
descoperit cu sarcini ascunse de către vânzător, când se 
va vinde lucru străin şi va fi o sentinţă judecătorească 
în acest sens, când vânzarea provoacă daune împrumu-
tătorilor care se vor plânge de aceasta, când vânzarea 
se face sub presiunea cuiva, când vânzarea se face sub 
jumătatea preţului obişnuit, când va exista confuzie 
asupra vânzării, în sensul că vânzătorul credea să vândă 
un lucru, iar cumpărătorul avea în vedere alt lucru.

Vinderea imobiliară la mezat20, adică prin licitaţie, 
necesita „să ceară voe de la stăpânire către starostea de 
neguţători” (art.45), cu anunţare publică în Bucureşti 
şi în toate judeţele, prin grija ispravnicilor şi vechililor 
(art.46). În cazul scoaterii la vânzare prin licitaţie pu-
blică, în baza unei hotărâri judecătoreşti, se fixa termen 
de vânzare în şaizeci de zile (art.47). Merită precizat că 
dreptul de protimisis nu mai funcţiona în cazul vânzării 
la mezat, ci doar preţul cel mai bun oferit era cel hotă-
râtor (art.48), precum şi faptul că vânzarea cu mezat se 
întărea „cu hotărâre domnească şi cu pecete” (art.49). 

Urmărind problema vânzărilor mobiliare şi imobili-
are aşa cum s-a reglementat de către Legiuirea Caragea, 
remarcăm faptul că un jurist şi apoi patru au realizat în 
timp scurt un concept juridic modern al vânzărilor, cu 
precizări pe care nici Codul civil nu le va cuprinde în 
totalitate. Domnitorul Ion Gheorghe Caragea, rămas 
în memoria posterităţii cu aprecieri mai puţin măguli-
toare, merită preţuire pentru Legiuirea preţioasă lăsată 
moştenire şi care a rămas în vigoare vreo jumătate de 
veac, fără ca spiritul ei să dispară definitiv odată cu 

abrogarea. Implicarea domnitorului în realizarea aces-
tei construcţii juridice dovedeşte că era om instruit şi 
cu viziune juridico-politică, ştiind să apeleze la jurişti 
bine pregătiţi, cu care s-a consultat şi pe care i-a sfătuit, 
nemulţumindu-se a dispune simpla redactare a unei le-
giuiri pentru înfăptuirea justiţiei în ţara lui. Dacă avem 
în vedere impulsionarea domnească pentru ca Sfatul 
de obşte să se implice în realizarea acestei legiuiri, cu 
rezultatul tergiversării doar a publicării ei, înţelegem 
şi mai bine meritul domnesc şi al învăţaţilor jurişti 
care au fost eficienţi şi în timp scurt, dar şi evidenta 
ineficienţă parlamentară de atunci şi de azi în realizarea 
acestui cod juridic. Acelaşi lucru se va întâmpla şi cu 
redactarea Codului civil sub domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza de către o comisie puţin numeroasă şi eficienţă. 
Athanasie Hristopol sub Caragea Vodă şi Vasile Boe-
rescu sub Cuza Vodă rămân exemplari prin capacitatea 
şi eficienţa lor. 

Referințe:
1 Domnitorul merită pe drept calitatea de legiuitor, din 

implicarea activă la realizarea acestei legiuiri, lui aparţi-
nându-i iniţiativa şi alegerea juriştilor care au redactat-o, 
intervenţia în redactarea textului şi până la forma finală. Pi-
tacul domnesc din 2 octombrie 1816 nu folosea doar vorbe 
şi indicaţii goale: „…ştiută vă este dumneavoastră râvna ce 
avem Domnia Mea şi trebuinţa ce este de a să întocmi aici în 
pământul Domneştii Noastre ţări o pravilă coprinzătoare de-
săvârşit de toate pricinile câte privesc la chinoniia norodu-
lui, ca nici judecătorii să nu cerce discolii la hotărârile ce au 
a face, nici ipothesiarii să nu cerce năpăstuiri la dreptul lor 
din vreo întunecare sau nedăsluşire a pravililor…şi, puind 
înainte-vă această nouă de mai sus arătată a dumneavoastră 
întocmire de pravilă, să urmaţi fără de contenire şi pregetare 
a găsi prin adunare şi din alte pravili şi a chibzui oricâte 
veţi socoti că sânt trebuincioase şi destoinice, spre a aduce 
această nooă întocmire întru întregime şi bună fiinţă, adăo-
gând adică, câte vor fi lipsind şi scoţând câte vor fi de prisos. 
După care această a dumneavoastră chibzuire şi întocmire 
cu scădere sau adăogire, să arătaţi Domnii Mele rănduri, 
rănduri, practicalile ce veţi face în scris, ca să le theorisim şi 
să le chibzuim şi înşine pe toate până la sfârşit”. Anexa I, în 
Legiuirea Caragea, ediţie critică. – Bucureşti: Editura Aca-
demiei, 1955, p.185, cu textul integral al pitacului. 

2 „…Dar pentru ca nu cumva şi să fi rămas cevaşi nepo-
menit într-această pravilnicească întocmire, dându-să uitării 
ori de către noi sau de către întocmitorii săi, iată prin acest 
Domnesc al Nostru pitac…poruncim, ca pe toată săptămâ-
na adunându-vă cu toţi la un loc, marţea şi sâmbăta, fără 
câtuşi de puţină pregetare sau prelungire, să urmaţi a o the-
orisi cu bună luare aminte şi adăogând verice veţi găsi lipsă 
şi de trebuinţă a să mai întocmi, prin bună şi cuviincioasă 
chibzuire, să arătaţi Domnii Mele prin obşteasca anafora, 
ca chibzuindu-să şi de către Noi acele adăogiri, să dăm apoi 
cuviincioasă întărire şi hotărâre, spre cea desăvârşit legiuire 
a aceştii pravilniceşti întocmire, fără de întârziere, ca să o 
trimitem de a să tipări”. Ibidem, p.186.
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3 Textul pitacului: Ibidem, p.186-187.
4 Merită cunoscută indolenţa Sfatului de obşte, din textul 

anaforalei: „Preaînălţate Doamne, După luminată porunca 
Mării Tale, adunându-ne în multe rânduri cu toţii la un loc, 
am cetit cu luare aminte pravila ce s-au alcătuit de către Mă-
riia Ta şi ne pliroforisirăm că alcătuirea aceştii pravili este o 
desluşire a pravililor împărăteşti, ce să obicinuesc aici în tot 
pământul nostru şi-a vechilor şi canonisitelor obiceiuri ale 
pământului, nefiind împotrivitoare celor vechi urmate până 
acum. De aceea ne rugăm să binevoeşti Măriia Ta a porunci 
să se şi tipărească- 1818 iunie 9” urmând semnăturile. Ibi-
dem, p.187-188. 

5 Ibidem, p.188.
6 Textul: Ibidem, p.189.
7 A se vedea: Introducere la ediţia critică din 1955, p.XV-

XIX. 
8 A se vedea: Anexa II a ediţiei critice, p.203- 248 şi Juris-

prudenţa, p.249-288, precum şi lista cronologică a dispoziţii-
lor legale prin care s-au adus modificările, p.293-296.

9 A se vedea: Cornel I. Scafeş-Vladimir Zodian. Grigore 
al IV-lea Ghica (1822-1828). – Bucureşti, 1986.

10 „Cinstite şi credincios boerule al Domnii Mele, dum-
neata vel logofete de Ţara de sus. Fiindcă am luat Domnia 
Mea pliroforie că mulţi din cei ce vând şi cumpără prin za-
pise între dânşii lucruri nemişcătoare aici în politia Bucu-
reştilor, nu urmează a veni la logofeţie, ca să-şi adevereze 
zapisele, după orânduiala pravilii, ci obicinuesc de mergu pe 
la Departamenturi şi îşi adeverează zapisele şi dintr-această 
a lor urmare se întâmplă pricini împotrivitoare cuviinţelor ce 
urmează a se păzi la vânzări de lucruri nemişcătoare. De ace-
ia poruncim dumitale ca prin pitace ale logofeţii, să se facă 
cunoscută către toate departamenturile judecătoriilor de aici 
din politie această poruncă a Domnii Mele, ca de acum îna-
inte, nici unul din numitile departamenturi să nu fie volnec 
a adeveri zapise de vânzare pe lucruri nemişcătoare, ci pe 
oricare să va lovi cu acest fel de zapise, cerând adeverire, să-l 
trimită la Logofeţia mare a Ţării de sus, ca să facă urmarea 
ce o rânduieşte pravila, căci oricare din judecători sau logo-
feţi ai numitelor departamenturi, vor îndrăzni a adeveri vreun 
acest fel de zapis să se ştie că îşi va lua căzuta pedeapsă, după 
cuviinţă”. Anexa II, în Legiuirea Caragea, p.211.

11 Ibidem, p.211-212.
12 Ibidem, p.211.
13 Ibidem, p.213.
14 Ibidem, p.213-214.
15 Buletinul oficial al Ţării Româneşti, nr.11 din 27 fe-

bruarie 1841, p.41.
16 „Art.1. Închirierea locurilor cu embatichiuri, de care 

se vorbeşte la art. 1-iu, cap. 5, list. 24 a pravilii pământu-
lui, nu va fi slobodă decât pe la oraşe şi târguri slobode, iar 
Sfaturile Orăşeneşti dupritr-acestea, când vor găsi cu cale că 
nişte asemenea locuri ce se dau sânt trebuincioase sau spre 
înfrumuseţarea lor sau pentru alte folosuri obşteşti, vor avea 
precădere de a le popri cu aceleaşi tocmeli.

Drept aceea şi se îndatorează Logofătul bisericesc, când 
i se înfăţişează asemenea zapise de embatichiuri, să le facă 
cunoscute Sfaturilor Orăşeneşti, care în soroc de 40 de zile 
să hotărască şi sau să le sloboază. Peste acest soroc vor fi 
slobozi contractanţii într-însele.

Art.2. Egumenii mânăstirilor închinate şi neînchinate, 
precum şi îngrijitorii schiturilor sânt popriţi în viitor de a mai 
da locuri cu embatichiuri de la sineşi şi fără ştirea Stăpâni-
rii.

Art.3. Egumenii mânăstirilor sau îngrijitorii schiturilor 
vor fi datori a face cunoscut la Departament cererile pentru 
asemenea închirieri şi condiţiile propuse din partea dorito-
rilor.

Art.4. Sfânta mitropolie împreună cu Departamentul 
Credinţii încheind un jurnal, vor supune a lor chibzuire la 
cunoştinţa şi dezlegarea Înaltei Stăpâniri, după care dându-se 
voe a se face embaticarea, se vor adeveri înscrisele de că-
tre Departamentul Credinţii, păzindu-se regula arătată la art. 
1-iu”. Ibidem, nr.48 din 2 mai 1845, p.190.

17 A se vedea: A.D. Xenopol. Istoria Românilor din Dacia 
Traiană, ed. III, vol. XI. Istoria politică a Ţărilor Române 
dela 1822-1848. – Bucureşti: Cartea Românească, p.126-
146; Academia Română. Istoria Românilor. Vol. VII, tom 
I. Constituirea României moderne (1821-1878). Bucureşti: 
Editura Enciclopedică, 2003, p.101-111.

18 Textul legii este următorul: 
„Art.1-iu. Căderea de protimisis la vânzări de lucruri ne-

mişcătoare şi ţigani se desfiinţează de acum înainte. Dobân-
direa proprietăţii de moşii, vii şi ţigani nu se poate cuveni 
decât feţilor de rit creştinesc.

Art.2. Orice zapis de vânzare al lucrurilor nemişcătoare 
şi ţigani se va adeveri de către judecătoria locală. Aceasta 
va adeveri zapisul de vânzare, după ce mai întâi va cerceta 
cu cea mai mare băgare de seamă documenturile ce să vor 
înfăţişa de către vânzători şi să va încredinţa cu destoinică 
dovadă că vânzătorul este bun stăpân pe lucru ce voeşte a 
vinde şi că acesta nu este zălojit, nici secfestruit, nici supus 
la vreo pretenţie de zestre. 

Art.3. Când să vinde lucru sădit sau clădit pe loc străin şi 
închiriat, stăpânul locului are cădere la răscumpărarea acelui 
lucru.

Vânzarea unor asemenea lucruri către obraze străine nu 
se va face decât prin canalu judecătorii. Aceasta va da-o la 
cunoştinţa stăpânului locului; şi dacă acesta în soroc de pa-
truzeci zile, socotite din zioa primirii înştiinţării, nici banii 
preţului va răspunde, nici să va lepăda de dreptul său, atunci 
judecătoria va adeveri zapisul şi vânzarea va fi desăvârşită.

Art. 4. Paragrafurile 6, 7, 8, 9, 10 şi 11 dela capul al 2-lea, 
partea a 3-lea din pravila pământului, precum şi oricâte dis-
poziţii să vor împotrivi la această de acum legiuire, se desfi-
inţează şi rămân pentru totdeauna desputernicite. 

Art. 5. Oricâte reclamaţii cu dreptul de protimisis vor fi 
pornite până acum şi să vor porni până la zioa întăririi şi pu-
blicuirii aceştii legiuiri, să vor putea judeca după pravila cea 
veche a ţării, iar după întărirea legiuirii şi publicuirea ei, a 
nimului jalbă de protimisis nu va mai fi primită”. A se ve-
dea: Buletinul Oficial al Ţării Româneti, nr.13 din 18 martie 
1840, p.49. 

19 „Domnul este stăpân absolut şi pe viaţa ţiganilor şi 
pe persoanele lor şi pe lucrurile lor. Cine Şi-a însuşit ţigan 
străin sau ţigancă, să-i întoarcă stăpânului lor, împreună cu 
câştigurile câte stăpânul a putut să le aibă de la aceştia şi 
cu pagubele câte le-a suferit prin aceasta”. Este conţinutul 
unui Anteproiect al Legiuirii Caragea. A se vedea: Legiuirea 
Caragea, p.195.

20 „Vânzătorul împreună cu starostele, preţul cel din urmă 
obţinut la mezat, să-l facă ştiut celor cu drept de protimisis, 
într-un interval de treizeci de zile, şi să-i silească sau să cum-
pere lucrul cu acelaşi preţ, dacă voiesc, sau să se lepede în 
scris”. Este conţinutul unui Anteproiect al Legiuirii Caragea 
privitor la mezat. A se vedea: Legiuirea Caragea, p.195.
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SUMMArY
This article aims to examine the similarities and differences that exist between the norms incriminat-

ing the facts against industrial property, belonging to the legislation of Republic of Moldova, Romania, 
Spain, Estonia, China, Bulgaria and Lithuania. The identification of the convergence and divergence 
points between the settlements of so different legal systems contributed to the formulation of conclu-
sions that may prove useful in improving the penal provisions regarding the offences against industrial 
property.

T
proprietăţii industriale, urmare firească a semnificaţiei 
pe care o dobândesc relaţiile sociale cu privire la pro-
prietatea industrială pentru propăşirea colectivităţii 
sociale şi pentru activarea interesului cetăţeanului la 
progresul acestei colectivităţi. Într-un studiu anterior1, 
am efectuat analiza de drept comparat a reglementărilor 
privind infracţiunile în domeniul proprietăţii industri-
ale din legislaţia Republicii Moldova şi a României. 
Continuându-ne demersul, în cele ce urmează, ne vom 
axa pe analiza comparativă a respectivelor reglementări 
aparţinând legislaţiilor pentru care este caracteristică 
prezenţa unei diviziuni distincte, consacrate exclusiv 
sau printre altele incriminării faptelor în domeniul 
proprietăţii industriale.

Astfel, în Codul penal al Spaniei din 23.11.19952, 
răspunderea pentru infracţiunile în domeniul propri-
etăţii industriale se stabileşte în Secţiunea 2 „Despre 
infracţiunile relative la proprietatea industrială” a Ca-
pitolului IX „Despre infracţiunile legate de proprie-
tatea intelectuală3 şi industrială, de piaţă şi consu ma -
tori” al Titlului XIII din Cartea a doua „Infracţiuni şi 
pedepse”. Această secţiune din legea penală spaniolă, 
alcătuită din cinci articole (art.273-277), conţine re-
glementări detaliate, dedicate apărării penale a pro-
prietăţii industriale.

La concret, în conformitate cu art.273 din Codul 
penal al Spaniei, răspunderea se prevede pentru: fab-
ri ca rea, importul, păstrarea, folosirea, oferirea spre 
vânzare sau pune rea în circulaţie a obiectului invenţiei 
sau a modelului de utilitate protejat, în scopuri indus-
triale sau comerciale, în lipsa consimţământului titula-

rului şi cunoscând că invenţia sau modelul de utilitate 
au fost înregistrate (alin.(1)); aplicarea sau îndemnarea 
de aplicare a procedeului reprezentând obiectul inven-
ţiei sau al modelului de utilitate protejat, ori păstra-
rea, oferirea spre vânzare sau pune rea în circulaţie 
a produsului obţinut în urma aplicării unui procedeu 
brevetat, în scopuri industriale sau comerciale, în lipsa 
consimţământului titularului şi cunoscând că invenţia 
sau modelul de utilitate au fost înregistrate (alin.(2)); 
fab ri ca rea, importul, păstrarea, folosirea, oferirea spre 
vânzare sau pune rea în circulaţie a obiectului desenu-
lui sau modelului industrial protejat ori al topografiei 
circuitului integrat protejate, în scopuri industriale sau 
comerciale, în lipsa consimţământului titularului şi cu-
noscând că desenul sau modelul industrial ori topogra-
fia circuitului integrat au fost înregistrate (alin.(3)).

Făcând o comparaţie, putem deduce că dispoziţiile 
art.273 din Codul penal al Spaniei prezintă anumite si-
milarităţi cu prevederile din alin.(3), (4) şi (6) art.1852 
CP RM, precum şi art.59 din Legea nr.64 a României 
din 11.10.1991 pri vind brevetele de invenţie, art.42, 
Legea nr.129 a României din 29.12.1992 privind pro-
tecţia desenelor şi mo de lelor industriale şi art.40 din 
Legea nr.16 a României din 06.03.1995 privind pro-
tecţia topografiilor cir cui telor integrate. Atrage atenţia 
că, în ipoteza tuturor celor trei infracţiuni prevăzute 
de art.273 din Codul penal al Spaniei, este obligatorie 
cerinţa ca fapta să fie comisă în scopuri industriale sau 
comerciale, în lipsa consimţământului titularului şi cu-
noscând că obiectul proprietăţii industriale a fost înre-
gistrat. Până la urmă, toate aceste condiţii sunt explicit 
sau implicit fixate în reglementările corespondente din 
legile penale ale Republicii Moldova şi României.

ANALIZA  DE  DREPT  COMPARAT  A  REGLEMENTĂRILOR 
PRIVIND  INFRACŢIUNILE  ÎN  DOMENIUL  PROPRIETĂŢII 

INDUSTRIALE  DIN  LEGISLAŢIA  SPANIEI,  ESTONIEI, 
CHINEI,  BULGARIEI  ŞI  LITUANIEI
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oate legislaţiile penale moderne conţin regle-
mentări ale faptelor infracţio nale în domeniul 
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În corespundere cu art.274 din Codul penal al Spa-
niei, se stabileşte răspunderea pentru: reproducerea, 
contrafacerea, modificarea sau folosirea în orice mod 
a unor semne identice ori similare care pot fi con-
fundate cu semnele destinate identificării mărfurilor, 
serviciilor, activităţii sau întreprinderilor înregistrate 
de acelaşi gen, în scopuri industriale sau comerciale, 
în lipsa consimţământului titularului şi cunoscând că 
semnul respectiv a fost înregistrat (alin.(1)); păstrarea 
în scopul pune rii în circulaţie sau pune rea în circulaţie 
a mărfurilor având aplicate ilegal semne de identifica-
re, cu încălcarea drepturilor exclusive ale titularului, 
chiar dacă aceste mărfuri au fost importate (alin.(2)).

De această dată, infracţiunile, descrise mai sus, 
comportă asemănări cu faptele incriminate de alin.(2) 
art.1852 CP RM, precum şi lit.a) şi b) alin.(1) art.83 
din Legea nr.84 a României din 15.04.1998 privind 
mărcile şi indicaţiile geogra fice. Deosebirea principa-
lă constă în aceea că, în dispoziţia art.274 din Codul 
penal al Spaniei, nu se menţionează şi denumirea de 
origine a produsului, ca obiect al proprietăţii industri-
ale. Or, în mod tradiţional, atât în legea penală a Re-
publicii Moldova, cât şi în cea a României, în cadrul 
aceloraşi reglementări, se face referire atât la marcă, 
cât şi la denumirea de origine a produsului. În opozi-
ţie, legiuitorul spaniol a ales să se refere la denumirea 
de origine a produsului în art.275 al Codului penal al 
Spaniei.

În art.276 din Codul penal al Spaniei, sunt stabili-
te două circumstanţe agravante ale infracţiunilor spe-
cificate de art.273-275 din aceeaşi legiuire: 1) fapta 
prezintă o gravitate deosebită, luând în consideraţie 
valoarea mărfurilor reproduse ilegal; 2) fapta a cauzat 
daune în proporţii deosebit de mari. Cu acest prilej, 
amintim că proporţiile deosebit de mari ale daunelor 
cauzate reprezintă temeiul de agravare a răspunde-
rii pentru încălcarea dreptului asupra obiectelor de 
proprietate industrială, potrivit lit.e) alin.(7) art.1852 
CP RM.

În fine, în art.277 din Codul penal al Spaniei, este 
stabilită răspunderea pentru o faptă care nu-şi găseşte 
corespondenţi în legea penală a Republicii Moldova 
şi în cea a României: divulgarea informaţiei despre 
invenţia, care este obiectul unui brevet secret, cu în-
călcarea legislaţiei cu privire la brevete, dacă este ca-
uzat un prejudiciu apărării naţionale. Totuşi, trebuie 
de menţionat că, de exemplu – informaţiile ce dez-
văluie lucrările ştiinţifice teoretice şi experimentale 
legate de crearea modelelor noi de armament, tehnică 
militară şi specială sau modernizarea acestora, însuşi-
rile, compoziţia şi tehnologia producerii substanţelor 
explozive, aliajelor noi, lichidelor speciale şi carbu-

ranţilor noi pentru armament şi tehnica militară, pre-
cum şi caracteristicile şi tehnologia producerii mijloa-
celor explozive cu destinaţie militară – sunt incluse în 
Nomenclatorul informaţiilor atribuite la secret de stat, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldo-
va, nr.411 din 25.05.20104. De aceea, divulgarea unor 
asemenea informaţii, inclusiv atunci când privesc o 
invenţie care este obiectul unui brevet secret, poate fi 
calificată în baza art.344 CP RM, ca divulgare a secre-
tului de stat. În legea penală română, norma similară 
este art.303 „Divulgarea informaţiilor secrete de stat” 
din Codul penal al României din 24.07.2009.

Următorul model de elevaţie legislativă, la care ne 
vom referi, este cel al Estoniei: în Codul penal al Esto-
niei din 06.06.20015, răspunderea pentru infracţiunile 
în domeniul proprietăţii industriale se stabileşte în 
cadrul Capitolului 15 „Infracţiuni contra proprietăţii 
intelectuale” al Părţii speciale. Acest capitol din legea 
penală estoniană este alcătuit din opt articole (art.277-
284). Trei dintre acestea (art.282-284 din Codul penal 
al Estoniei din 06.06.2001) sunt consacrate infracţiu-
nilor contra proprietăţii industriale.

De exemplu, în conformitate cu art.282 al Codu-
lui penal al Estoniei, răspunderea se prevede pentru: 
divulgarea informaţiilor despre invenţie sau modelul 
industrial cu bună-ştiinţă fără acordul persoanei care 
deţine dreptul asupra brevetului, modelului de utilitate 
sau modelului industrial, înainte ca aceste informaţii 
să fie publicate în condiţiile legii (alin.(1)); însuşirea 
calităţii de autor al invenţiei, topologiei circuitului in-
tegrat sau modelului industrial (alin.(2)).

Aceste două infracţiuni comportă similitudini vă-
dite cu cele două modalităţi ale infracţiunii prevăzute 
de alin.(1) art.1852 CP RM, precum şi cu infracţiunile 
specificate în art.58 şi 60 din Legea nr.64 a României 
din 11.10.1991 pri vind brevetele de invenţie, art.41 
şi 43 din Legea nr.129 a României din 29.12.1992 
privind protecţia desenelor şi mo de lelor industria-
le, precum şi art.43 din Legea nr.16 a României din 
06.03.1995 privind protecţia topografiilor cir cui telor 
integrate. În acest mod, spre deosebire de legiuitorul 
român, legiuitorul moldovean şi cel estonian concep in 
globo cadrul de incriminare a însuşirii calităţii de au-
tor al obiectului proprietăţii industriale şi a răspândirii 
informaţiilor privind obiectul proprietăţii industriale 
– indiferent de particularităţile acelui obiect – fără 
consimţământul titularului dreptului asupra obiectu-
lui proprietăţii industriale, până la publicarea oficială 
a datelor din cererea de înregistrare. Interesant este 
că, oarecum izolat, în art.284, Codul penal al Estoni-
ei se incriminează încălcarea dreptului asupra soiului 
de plantă. Aceasta aminteşte într-un fel de concepţia, 
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promovată de legiuitorul spaniol, de a se referi doar 
la denumirea de origine a produsului în cadrul art.275 
Codul penal al Spaniei. Considerăm că asemenea po-
ziţii nu au suficiente temeiuri să fie implementate în 
Legea penală a Republicii Moldova.

În sfârşit, în ce priveşte art.283, Codul penal al Es-
toniei, se incriminează fapta de încălcare a dreptului 
exclusiv al titularului de brevet, al posesorului mode-
lului de utilitate, a modelului industrial, a topologiei 
circuitului integrat sau a mărcii. O asemenea abordare 
generalistă nu este specifică nici legii penale a Repu-
blicii Moldova, nici celei a României. Atunci când 
este vorba de încălcarea dreptului exclusiv asupra 
obiectelor de proprietate industrială, atât legiuitorul 
moldovean, cât şi cel român, aleg să stabilească în ca-
drul unor norme distincte, corespunzătoare fiecăruia 
dintre obiectele de proprietate industrială, răspunde-
rea pentru încălcarea dreptului exclusiv. Sub acest as-
pect, considerăm inoportună recepţionarea modelului 
reglementar estonian. După cum rezultă din prevede-
rile art.1852 CP RM, dar şi din reglementările similare 
din legislaţia română, sunt diferite manifestările de în-
călcare a dreptului exclusiv asupra unora dintre obiec-
tele de proprietate industrială. De exemplu, numai în 
cazul mărcii şi a denumirii de origine a produsului, 
este justificat să se vorbească despre folosirea unor 
semne identice ori similare care pot fi confundate cu 
mărcile sau cu denumirile de origine ale produsului 
înregistrate sau a căror înregistrare este solicitată în 
numele unor alte persoane pentru marcarea de pro-
duse ori servicii identice cu cele pentru care marca 
(denumirea de origine) a fost înregistrată.

Un alt neajuns al art.282-284 din Codul penal al 
Estoniei constă aceea că, în ele, se trece cu vederea 
problema apărării penale a desenului industrial şi a 
denumirii de origine a produsului. Astfel, se prezintă 
ca lacunar cadrul de reglementare a răspunderii pentru 
infracţiunile contra proprietăţii industriale, în viziu-
nea legiuitorului estonian.

În continuare, ne vom focaliza privirea asupra 
concepţiei de incriminare a faptelor contra proprietă-
ţii industriale, pe care o propune legiuitorul chinez. 
Astfel, în Codul penal al Chinei din 14.03.19976, răs-
punderea pentru infracţiunile în domeniul proprietăţii 
industriale se stabileşte în cadrul §7 „Infracţiuni con-
tra proprietăţii intelectuale” al Capitolului 3 „Infrac-
ţiuni legate de încălcarea rigorilor pieţei socialiste” al 
Părţii speciale. Acest paragraf din legea penală chi-
neză este alcătuit din opt articole (art.213-220). Patru 
dintre acestea (art.213-216, Codul penal al Chinei din 
14.03.1997) sunt consacrate infracţiunilor contra pro-
prietăţii industriale.

În aceste condiţii, potrivit art.213 Codul penal al 
Chinei, se aplică răspunderea pentru aplicarea pe pro-
duse a unei mărci care este similară cu o marcă înre-
gistrată, în lipsa acordului proprietarului mărcii, dacă 
se atestă vreo circumstanţă agravantă. Această faptă 
prezintă afinităţi în raport cu infracţiunea prevăzută 
de lit.a) alin.(1) art.83, Legea nr.84 a României din 
15.04.1998 privind mărcile şi indicaţiile geogra fice, 
contrafacerea, atunci când se exprimă în contrafacerea 
sau imitarea unei mărci în scopul indu cerii în eroare 
a publicului asupra calităţii produselor sau serviciilor 
la care se referă marca. De asemenea, fapta descrisă 
prezintă similarităţi în raport cu infracţiunea specifi-
cată de alin.(2) art.1852 CP RM, atunci când presu-
pune folosirea unor semne identice ori similare care 
pot fi confundate cu mărcile înregistrate sau a căror 
înregistrare este solicitată în numele unor alte persoa-
ne pentru marcarea de produse ori servicii identice cu 
cele pentru care marca a fost înregistrată.

Ca şi în cazul legii penale estoniene, în legea pena-
lă chineză se face referire la protecţia penală a mărci-
lor, nu şi a denumirii de origine a produselor: art.213, 
Codul penal al Chinei, nu stabileşte răspunderea pen-
tru aplicarea pe produse a unei denumiri de origine a 
produselor care este similară cu o denumire de origine 
a produselor înregistrată, în lipsa acordului proprieta-
rului denumirii de origine a produselor, dacă se atestă 
vreo circumstanţă agravantă. De asemenea, nu poate 
fi trecut cu vederea că răspunderea pentru fapta, pre-
văzută de art.213, Codul penal al Chinei, este aplica-
bilă numai în prezenţa unor circumstanţe agravante. 
În lipsa unei liste a acestor circumstanțe agravante, se 
poate ajunge la concluzia că identificarea acestora este 
subiectivă, fiind la discreţia factorilor implicaţi în pro-
cesul de calificare a infracţiunii. O asemenea abordare 
este cu totul inacceptabilă în contextul legii penale a 
Republicii Moldova şi al celei a României, venind în 
contradicţie flagrantă cu principiul legalităţii.

În altă ordine de idei, art.214 din Codul penal al 
Chinei prevede răspunderea pentru vânzarea produse-
lor având aplicate pe ele o marcă cu bună-ştiinţă falsă, 
dacă valoarea produselor comercializate este relativ 
considerabilă. Fapta în cauză este apropiată în anumi-
te privinţe cu infracţiunea de punere în circulaţie, fără 
drept, a unui produs purtând o marcă identică sau si-
milară cu o marcă înregistrată pentru produse identice 
sau similare şi care prejudiciază titularul mărcii înre-
gistrate, infracţiune prevăzută de lit.b) alin.(1) art.83, 
Legea nr.84 a României din 15.04.1998 privind măr-
cile şi indicaţiile geogra fice. De asemenea, respectiva 
faptă prezintă similitudini cu infracţiunea specificată 
în alin.(2) art.1852 CP RM, atunci când presupune 
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vânzarea produselor marcate cu semne identice ori 
similare care pot fi confundate cu mărcile înregistrate 
sau a căror înregistrare este solicitată în numele unor 
alte persoane pentru marcarea de produse ori servicii 
identice cu cele pentru care marca a fost înregistrată.

Ceea ce deosebeşte infracţiunea, specificată în 
art.214, Codul penal al Chinei, de faptele infracţio-
nale similare din legea penală a Republicii Moldova 
şi cea a României, se referă la: 1) varietatea formelor 
de punere în circulaţie a produselor având aplicate 
pe ele o marcă cu bună-ştiinţă falsă, dacă valoarea 
produselor comercializate este relativ considerabilă. 
Astfel, în legea penală a Republicii Moldova şi cea 
a României, în afară de vânzare, se mai are în vedere 
exportul, oferirea spre vânzare sau orice alt mod de 
punere în circulaţie economică sau stocarea în aceste 
scopuri a produselor marcate cu respectivele semne; 
2) caracterul urmărilor prejudiciabile care se produc. 
În acest sens, în dispoziţia art.214 din Codul penal al 
Chinei, se menţionează despre valoarea produselor 
comercializate, care trebuie să fie relativ considerabi-
lă. În contrast, la lit.b) alin.(1) art.83 din Legea nr.84 
a României din 15.04.1998 privind mărcile şi indica-
ţiile geogra fice, nu se fixează nici o condiţie vizând 
valoarea produselor puse în circulaţie. În schimb, în 
cazul infracţiunii specificate în alin.(2) art.1852 cP 
RM, este obligatoriu să se producă daune în proporţii 
mari.

În continuare, vom analiza dispoziţia art.215 din 
Codul penal al Chinei, care stabileşte răspunderea 
pentru producerea neautorizată sau contrafacerea 
simbolicii cu marcă străină, ori vânzarea simbolicii 
cu marcă străină, contrafăcută sau produsă în lipsa 
autorizaţiei, în prezenţa unor circumstanţe agravante. 
Considerăm că, în această ipoteză, se are în vedere 
marca, care a dobândit un renume, dacă, din folosi-
rea semnului respectiv, s-ar putea profita de carac-
terul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea 
semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu. De 
exemplu, în art.9, Legea Republicii Moldova privind 
protecţia mărcilor, adoptată de Parlamentul Republicii 
Moldova la 29.02.20087, se arată că înregistrarea măr-
cii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. 
Titularul mărcii este în drept să interzică terţilor să 
utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimţă-
mântul său, inclusiv un semn identic ori similar cu 
marca pentru produse şi/sau servicii diferite de cele 
pentru care marca este înregistrată când aceasta din 
urmă a dobândit un renume în Republica Moldova, iar 
persoana terţă, în urma folosirii semnului, fără motive 
justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renu-
mele mărcii sau le aduce atingere acestora.

În cele din urmă, art.216 din Codul penal al Chinei 
prevede răspunderea pentru falsificarea unui brevet 
străin în prezenţa unor circumstanţe agravante. Tre-
buie de menţionat că o reglementare corespondentă 
cu aceasta nu există nici în legea penală a Republicii 
Moldova, nici în cea a României. În art.1853 CP RM, 
este incriminată o faptă care prezintă numai anumite 
tangenţe cu infracţiunea specificată de art.216, Codul 
penal al Chinei din 14.03.1997. Este vorba de declara-
ţiile intenţionat false, operarea intenţionată cu înscri-
eri false în documentele ce ţin de protecţia proprietăţii 
intelectuale, precum şi falsificarea documentelor ne-
cesare eliberării titlului de protecţie, perfectarea in-
tenţionată a documentelor falsificate sau prezentarea 
intenţionată de documente cu date care subminează 
autoritatea solicitantului de protecţie a obiectului de 
proprietate intelectuală. Oricum, chiar dacă această 
infracţiune este o infracţiune de fals, se poate observa 
că obiectul falsului este cu totul altul decât cel con-
semnat în art.216, Codul penal al Chinei.

În finalul examinării reglementărilor în materie 
din legea penală a Chinei, este cazul să atestăm ca-
racterul lacunar al acestora. Apărarea penală priveşte 
doar mărcile şi obiectele brevetabile ale proprietăţii 
industriale. Este trecută cu vederea protecţia penală a 
desenului sau modelului industrial, a topografiei cir-
cuitului integrat, precum şi a denumirii de origine a 
produsului.

În alt context, în Codul penal al Bulgariei din 
15.03.19688, răspunderea pentru infracţiunile în do-
meniul proprietăţii industriale se stabileşte în Secţi-
unea VII „Infracţiuni împotriva proprietăţii intelec-
tuale” din cap. III „Infracţiunii împotriva drepturilor 
cetăţenilor”, Partea specială. Această secţiune din 
legea penală spaniolă este alcătuită din trei articole 
(art.172a, 173 şi 174). Dintre acestea, alin.(2) art.173 
şi art.174, Codul penal al Bulgariei sunt consacrate 
incriminării faptelor contra proprietăţii industriale.

La concret, în conformitate cu alin.(2) art.173, Co-
dul penal al Bulgariei, este tras la răspundere cel care 
va prezenta pentru înregistrare sau va înregistra cu nu-
mele său o invenţie străină, un model de utilitate străin 
sau un model industrial străin. Ca şi art.216, Codul pe-
nal al Chinei, această normă din legea penală bulgară 
comportă anumite afinităţi cu art.1853 CP RM, atunci 
când infracţiunea corespunzătoare se înfăţişează sub 
modalitatea de falsificare a documentelor necesare 
eliberării titlului de protecţie. Or, de exemplu, din Ho-
tărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedura de depunere şi examinare a cererii 
de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului şi din 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr.1496 
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din 29.12.20089, pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedura de depunere, examinare şi înregis-
trare a desenelor şi modelelor industriale10, rezultă in-
terdicţia de falsificare a documentelor necesare elibe-
rării titlului de protecţie. Nesocotirea unei asemenea 
interdicţii reprezintă temeiul aplicării răspunderii în 
conformitate cu art.1853 CP RM.

În dispoziţia art.174, Codul penal al Bulgariei, se 
stabileşte răspunderea pentru fapta celui care se folo-
seşte de situaţia de serviciu şi care, fără a lua parte la 
crearea invenţiei, modelului de utilitate sau modelu-
lui industrial, îşi arogă calitatea de coautor al acestor 
obiecte ale proprietăţii industriale. Această faptă infrac-
ţională se apropie în anumite privinţe de infracţiunea 
specificată de alin.(1) art.1852 CP RM, presupunând 
modalitatea de constrângere la coautoratul privind 
invenţia, modelul de utilitate sau modelul industrial. 
Totuşi, există şi diferenţe faţă de această infracţiune: 
1) în art.174 din Codul penal al Bulgariei, se menţi-
onează numai despre invenţia, modelul de utilitate 
sau modelul industrial de serviciu, nu despre oricare 
asemenea obiect al proprietăţii industriale; 2) conform 
art.174 din Codul penal al Bulgariei, folosirea situaţiei 
de serviciu, nu constrângerea, este factorul de presiune 
asupra victimei; 3) în alin.(1) art.1852 CP RM, se men-
ţionează şi despre constrângerea la coautoratul privind 
desenul industrial, soiul de plantă sau topografia circu-
itului integrat.

Încheiem analiza noastră cu examinarea cadrului 
reglementar în materie din Codul penal al Lituaniei 
din 26.09.200011. În cadrul acestuia, răspunderea pen-
tru infracţiunile în domeniul proprietăţii industriale se 
prevede în Capitolul XXIX „Infracţiuni contra pro-
prietăţii intelectuale şi industriale” din Partea speci-
ală. Capitolul în cauză este alcătuit din cinci articole 
(art.191-195). Din rândul acestora, numai art.195 din 
Codul penal al Lituaniei se referă la protecţia pena-
lă a proprietăţii industriale. La concret, acest articol 
prevede răspunderea pentru: încălcarea dreptului ex-
clusiv al deţinătorului de brevet sau al proprietarului 
de model industrial ori a dreptului exclusiv asupra de-
numirii de firmă (alin.(1)); aceeaşi faptă săvârşită de 
persoana juridică (alin.(2)). Similitudinile privind in-
criminarea dată pot fi identificate în art.1852 CP RM. 
Elementul de noutate îl reprezintă încălcarea dreptului 
exclusiv asupra denumirii de firmă. Conform art.45 
din Legea nr.26 a României din 05.11.1990 pri vind 
registrul comerţului12, se pedepseşte persoana care, cu 
rea-credinţă, a făcut declaraţii inexacte, în baza cărora 
s-a operat o înmatriculare ori s-a făcut o menţiune în 
registrul comerţului. Această reglementare are o anu-
mită legătură cu ceea ce prevede art.195 din Codul 

penal al Lituaniei din 26.09.2000. În legea penală a 
Republicii Moldova, nici nu există o asemenea regle-
mentare.

În concluzie la cele investigate mai sus, trebuie de 
menţionat următoarele:

1) reglementările privind infracţiunile în domeniul 
proprietăţii industriale din legislaţiile Spaniei, Estoni-
ei, Chinei, Bulgariei şi Lituaniei au un caracter lacu-
nar, întrucât nu se referă la toate segmentele proprie-
tăţii industriale;

2) este inacceptabilă în contextul legii penale a 
Republicii Moldova şi a României, venind în contra-
dicţie flagrantă cu principiul legalităţii, concepţia pro-
movată în legea penală chineză, care oferă o discreţie 
prea largă la stabilirea conţinutului unor concepte re-
levante în planul calificării infracţiunilor în domeniul 
proprietăţii industriale;

3) cu excepţia legislaţiei penale în materie a Spa-
niei, toate celelalte legislaţii, care au constituit obiec-
tul studiului, sunt evaluate insuficient, în comparaţie 
cu reglementările corespondente din legea penală a 
Republicii Moldova şi a României.
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SUMMArY
This article is devoted to issues of comparative law of regulating the liability for the offence of tres-

passing. In this plan there are analyzed the corresponding settlements in the penal laws of Poland, Swit-
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to offences against freedom or public order. As a result, conclusions are drawn, which may be useful in 
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Î
de violare de domiciliu din legislaţiile Republicii Mol-
dova, României, Spaniei şi Bulgariei. Comun pentru 
ultimele trei reglementări este că răspunderea pentru 
numita infracţiune se stabileşte într-un compartiment 
distinct al legii penale, consacrat în principal incrimi-
nării faptei de violare de domiciliu.

Totuşi, aceasta nu este singura concepţie de com-
partimentare în cadrul legii penale a reglementărilor 
privind infracţiunea de violare de domiciliu. Drept 
urmare, în continuare ne vom referi la grupul de legis-
laţii străine în care fapta de violare de domiciliu este 
prevăzută în cadrul capitolului legii penale dedicat in-
fracţiunilor contra libertăţii.

Astfel, de exemplu, în Codul penal al Poloniei din 
06.06.19972 (în continuare – CPP), Capitolul XXIII 
din Partea specială poartă titu la tura „Infracţiuni con-
tra libertăţii”. În acelaşi capitol, sunt incriminate alte 
patru fapte: privaţiunea ilegală de libertate (art.189); 
ameninţarea (art.190); constrângerea (art.191); efec-
tuarea unei operaţii chirurgicale fără consimţământul 
pacientului (art.192). Din acest capitol face parte şi 
art.193 CPP, stabilind răspunderea pentru violarea de 
domiciliu.

Spre deosebire de art.179 CP RM, art.193 CPP nu 
este divizat în alineate. În cadrul acestei norme, răs-
punderea se prevede pentru fapta persoanei care fie 
pătrunde într-un apartament străin, într-o casă, locu-
inţă sau încăpere străină, ori pe un teritoriu străin, fie 
nu părăseşte oricare dintre locurile menţionate la ce-
rerea persoanei autorizate. Se poate observa că două 
sunt modalităţile care alcătuiesc fapta prejudiciabi-
lă în ipoteza infracţiunii prevăzute de art.193 CPP:              

1) pătrunderea într-un apartament străin, într-o casă, 
locuinţă sau încăpere străină, ori pe un teritoriu străin; 
2) refuzul de a părăsi, la cererea persoanei autorizate, 
apartamentul străin, casa, locuinţa sau încăperea stră-
ină, ori teritoriul străin.

Această structură aminteşte întrucâtva de concep-
ţia legiuitorului român de incriminare a faptei de vi-
olare de domiciliu. În ce priveşte deosebirile dintre 
dispoziţiile incriminatoare privind violarea de domi-
ciliu din legislaţia Republicii Moldova şi a Poloniei, 
consemnăm următoarele: a) în art.193 CPP, nu se face 
nici o referire la două dintre modalităţile normative 
ale violării de domiciliu, cunoscute dispoziţiei din 
art.179 CP RM: rămânerea ilegală în domiciliu, fără 
consimţământul victimei; percheziţiile şi cercetările 
ilegale efectuate la domiciliul victimei; b) în art.193 
CPP, se întreprinde încercarea de a defini, cu titlu 
exemplificativ, noţiunea de domiciliu: apartament 
străin, casă, locuinţă sau încăpere străină, ori teritoriu 
străin. Această definiţie este mult mai sumară decât 
cea formulată în art.6 din Codul de procedură pena-
lă al Republicii Moldova. De exemplu, lipseşte orice 
menţiune cu privire la vilă, cameră la hotel, cabină 
pe o navă maritimă sau fluvială, încăperile anexate 
nemijlocit la acestea, constituind o parte indivizibi-
lă (verandă, terasă, mansardă, balcon, beci, un alt loc 
de uz comun), automobil, navă maritimă şi fluvială 
privată, birou; c) în art.193 CPP, nu este utilizată no-
ţiunea complementară noţiunii de domiciliu: noţiunea 
de reşedinţă. Sub acest aspect, este salutabilă aborda-
rea, propusă de legiuitorul polonez, odată ce nu pre-
supune aglomerarea textului legii penale cu termeni 
inutili; d) legii penale poloneze nu-i sunt cunoscute 
circumstanţele agravante ale violării de domiciliu în 
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reglementarea propusă de legiuitorul moldovean. Mai 
bine zis, în dispoziţia incriminatoare din art.193 CPP, 
în genere, lipsesc variantele şi modalităţile agravante. 
Din acest punct de vedere, este preferabilă concepţia 
consacrată în art.179 CP RM, care oferă condiţii pro-
pice pentru o diferenţiere mai eficientă a răspunderii 
penale pentru săvârşirea violării de domiciliu.

În alt context, sub aspectul conţinutului obiectului 
juridic generic al infracţiunii de violare de domiciliu, 
apropiat de modul de abordare aparţinând legiuitoru-
lui polonez, este cel al legiuitorului elveţian. În art.186 
din Codul penal al Elveţiei din 21.12.19373 (în con-
tinuare – CPE), se stabileşte răspunderea pentru fapta 
de violare de domiciliu. Acest articol face parte din 
Titlul IV „Crime şi delicte contra libertăţii” al Cărţii a 
doua a legii penale elveţiene. În cadrul aceluiaşi titlu, 
se mai prevede răspunderea penală pentru: ameninţare 
(art.180); constrângere (art.181); privaţiunea ilegală 
de libertate şi răpire (art.183)4; privaţiunea ilegală de 
libertate şi răpire în forma agravantă (art.184); luarea 
de ostatici (art.185).

În viziunea leguitorului elveţian, violarea de do-
miciliu se exprimă în fapta săvârşită împotriva voinţei 
persoanei autorizate, presupunând fie pătrunderea în-
tr-o casă, într-un apartament, într-o încăpere cu acces 
închis dintr-o casă, ori pe un teren împrejmuit aferent 
unei case, fie întârzierea realizării solicitării insistente 
din partea persoanei autorizate de a părăsi oricare din 
aceste locuri.

Ca şi în cazul legii penale poloneze, în ipoteza 
legii penale elveţiene, fapta prejudiciabilă analizată 
cunoaşte două modalităţi normative cu caracter alter-
nativ: 1) fapta, săvârşită împotriva voinţei persoanei 
autorizate, presupunând pătrunderea într-o casă, într-
un apartament, într-o încăpere cu acces închis dintr-o 
casă, ori pe un teren împrejmuit aferent unei case; 
2) fapta, săvârşită împotriva voinţei persoanei auto-
rizate, presupunând întârzierea realizării solicitării 
insistente din partea persoanei autorizate de a părăsi 
oricare din aceste locuri.

Este uşor de remarcat că, doar în detalii, diferă in-
criminările din art.186 CPE şi art.193 CPP. Oricum, 
în ambele cazuri, în calitate de victimă a infracţiunii, 
este relevată persoana autorizată. Se are în vedere cel 
care este îndreptăţit să ceară părăsirea domiciliului al-
tor persoane sau cel care are dreptul de a folosi acel 
domiciliu. Interzicerea accesului poate fi expresă, prin 
aducerea acestei voinţe la cunoştinţa persoanei inde-
zirabile în orice mod, sau implicită.

Sub unul din aspectele care nu pot fi neglijate, dis-
poziţia incriminatoare din art.186 CPE este mai apro-
piată faţă de dispoziţia similară din art.179 CP RM, 

în comparaţie cu dispoziţia incriminatoare din art.193 
CPP: ceea ce în art.179 CP RM este desemnat prin ter-
menul „ilegală”, în art.186 CPE este redat prin formu-
la „săvârşită împotriva voinţei persoanei autorizate”. 
Această formulă presupune că sunt în drept să pătrun-
dă sau să rămână într-un domiciliu persoanele care-l 
folosesc în temeiul consimţământului dat de persoana 
autorizată. 

Totuşi, este notabil că incriminării din art.186 CPE 
îi scapă ipoteza când anumite persoane au dreptul să 
pătrundă sau să rămână în domiciliul unei persoane, 
chiar fără consimţământul acesteia. Se au în vedere 
reprezentanţii autorităţilor publice, în cazurile şi cu 
respectarea formelor procedurale strict şi limitativ 
prevăzute de lege. Astfel, este mai largă sfera de in-
cidenţă a dispoziţiei din art.179 CP RM, aceasta fiind 
adaptată mai bine realităţilor juridice, în comparaţie 
cu dispoziţia din art.186 CPE.

Bineînţeles, aceasta nu este singura divergenţă 
dintre reglementările specificate în art.179 CP RM şi 
art.186 CPE. Printre celelalte divergenţe, se numără: 
a) în art.186 CPE, lipseşte orice referire cu privire la 
rămânerea ilegală în domiciliu, fără consimţământul 
victimei, precum şi percheziţiile şi cercetările ilegale 
efectuate la domiciliul victimei. Cel mai probabil, în 
conjunctura legii penale elveţiene, aceste modalităţi – 
care sunt privite ca modalităţi normative ale infracţiu-
nii prevăzute de art.179 CP RM – nu sunt decât moda-
lităţi faptice, printre multe altele, ale infracţiunii speci-
ficate de art.186 CPE; b) în dispoziţia din art.186 CPE, 
atunci când se caracterizează noţiunea de domiciliu, 
se menţionează despre casă, apartament, încăpere cu 
acces închis dintr-o casă, ori teren împrejmuit aferent 
unei case. Ca şi definiţia din art.193 CPP, această de-
finiţie exemplificativă este mult mai sumară decât cea 
formulată în art.6 din Codul de procedură penală al 
Republicii Moldova; c) în textul legii penale elveţiene, 
se menţionează, printre altele, despre fapta, săvârşită 
împotriva voinţei persoanei autorizate, presupunând 
întârzierea realizării solicitării insistente din partea 
persoanei autorizate de a părăsi oricare din aceste lo-
curi. În contrast, în art.179 CP RM, se consemnează, 
ca modalitate a infracţiunii, refuzul părăsirii domici-
liului, la cererea victimei. În acelaşi timp, chiar dacă 
în mod expres nu se prevede, putem deduce că, şi în 
art.179 CP RM, se are în vedere cererea categorică a 
victimei, adresată făptuitorului, de a părăsi domiciliul; 
d) în dispoziţia din art.186 CPE, nu este consemnată 
nici o circumstanţă agravantă. În acest mod, pare a fi 
mai puţin adaptată necesităţii de diferenţiere a răspun-
derii penale concepţia de incriminare a violării de do-
miciliu, consacrată de către legiuitorul elveţian.
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În altă ordine de idei, în Codul penal al Argentinei 
din 29.10.19215 (în continuare – CPA), Capitolul II din 
Titlul V „Infracţiuni contra libertăţii” al Părţii speciale 
este dedicat exclusiv infracţiunii de violare de domici-
liu. Prin acest mod de amplasare în cadrul legii penale 
a reglementărilor vizând violarea de domiciliu, con-
cepţia legiuitorului argentinian se aseamănă atât cu 
concepţiile legiuitorilor polonez şi elveţian, cât şi cu 
cele ale legiuitorilor român, spaniol şi bulgar.

Structural, Capitolul II din Titlul V al Părţii speci-
ale a Codului penal al Argentinei cuprinde numai trei 
articole: art.150 stabileşte răspunderea pentru pătrun-
derea într-o locuinţă străină, într-un loc în care se des-
făşoară afaceri sau în filialele acestuia, ori într-un loc 
utilizat pentru locuire, în pofida opoziţiei evidente sau 
prezumate a posesorilor acestor locuri; art.151 pre-
vede răspunderea pentru fapta funcţionarului public 
sau a reprezentantului autorităţii, prin care s-a încălcat 
inviolabilitatea domiciliului, fără a se respecta proce-
dura impusă de lege sau depăşindu-se cadrul legii; în 
art.152, nu se incriminează nici o faptă. Această nor-
mă este ataşabilă în raport cu art.150 şi 151 CPA, sta-
bilind că prevederile acestor două articole nu se aplică 
faţă de persoana care pătrunde în locurile nominalizate 
mai sus, pentru a evita cauzarea unui prejudiciu grav 
împotriva sa ori împotriva persoanelor care se află în 
respectivele locuri sau a altor persoane, ori pentru a 
îndeplini o îndatorire umanitară sau pentru a contribui 
la înfăptuirea justiţiei.

Cu siguranţă, în comparaţie cu reglementările si-
milare din legislaţia poloneză şi cea elveţiană, art.150-
152 CPA comportă un grad de originalitate mult mai 
pronunţat.

Astfel, art.150 CPA reprezintă varianta-tip a infrac-
ţiunii de violare de domiciliu. Făcând o comparaţie în 
plan structural cu infracţiunea specificată de art.179 
CP RM, putem vedea că, în legea penală argentiniană, 
se regăseşte numai una dintre modalităţile normative 
ale infracţiunii analizate: pătrunderea ilegală în domi-
ciliu, fără consimţământul victimei. Mai mult, spre 
deosebire de legiuitorul moldovean, cel argentinian 
încearcă să descifreze semnificaţia ilegalităţii pătrun-
derii în domiciliu: această pătrundere se face în pofida 
opoziţiei evidente sau prezumate a posesorilor locu-
rilor care constituie domiciliul. La fel, este interesant 
că, pe lângă domiciliul propriu-zis, legiuitorul argen-
tinian se referă la sediul profesional. Totuşi, spre deo-
sebire, de exemplu, de legea penală română, în legea 
penală argentiniană, violarea sediului profesional este 
incriminată nu într-o normă distinctă de cea care sta-
bileşte răspunderea pentru violarea de domiciliu, dar 
în aceeaşi normă. Considerăm că o asemenea asimila-

re nu-şi are locul în dispoziţia art.179 CP RM, întrucât 
violarea sediului profesional nu este un exemplu de 
încălcare a drepturilor constituţionale ale cetăţenilor.

Dincolo de aceste discrepanţe, remarcăm o simili-
tudine între prevederile din art.151 CPA şi de la lit.a) 
alin.(3) art.179 CP RM. Pe bună dreptate, legiuitorul 
argentinian ajunge la concluzia că nu trebuie tratată 
ca o faptă oarecare acea violare de domiciliu care este 
săvârşită de un factor de decizie. Este demn de luat în 
consideraţie că, în art.151 CPA, chiar se încearcă a se 
defini noţiunea de folosire a situaţiei de serviciu: fapta 
funcţionarului public sau a reprezentantului autorită-
ţii, prin care s-a încălcat inviolabilitatea domiciliului, 
fără a se respecta procedura impusă de lege sau depă-
şindu-se cadrul legii. Astfel, sunt identificaţi subiecţii 
speciali ai infracţiunii şi, pe lângă aceasta, se stabilesc 
condiţiile de ilegalitate a pătrunderii în domiciliu.

Prezintă noutate, în raport cu incriminările din alte 
legislaţii analizate până acum, şi dispoziţia din art.152 
CPA. Totuşi, considerăm că ar fi inutilă prezenţa unei 
asemenea dispoziţii în legea penală a Republicii Mol-
dova. Este de la sine înţeles că, de exemplu, starea 
de extremă necesitate sau reţinerea infractorului sunt 
cauze care înlătură caracterul penal nu doar în cazul 
violării de domiciliu, dar şi al oricărei alte fapte.

În alt context, în cele ce urmează, ne vom referi 
la grupul de legislaţii străine în care fapta de violare 
de domiciliu este prevăzută în cadrul capitolului legii 
penale dedicat infracţiunilor contra ordinii publice.

Astfel, în Codul penal al Germaniei din 
15.05.18716 (în conti nuare – CPG) Titlul şapte al 
Părţii speciale se numeşte „Faptele infracţionale îm-
potriva ordinii publice”. În cadrul acestui titlu, nu o 
sin gură reglementare, dar două prezintă asemănări cu 
art.179 CP RM: §123 „Violarea de domiciliu”; §124 
„Violarea gravă de domiciliu”.

Într-o manieră detaliată, caracteristică dreptului 
penal german, în §123 CPG, sunt stabilite condiţiile 
în care se atestă varianta-tip a violării de domiciliu: 
fapta exprimată fie în pătrunderea ilegală în aparta-
ment, într-un spaţiu comercial sau unul păzit, în care 
se află bunuri străine, ori într-un spaţiu cu acces în-
chis, destinat unor servicii publice sau transportului, 
fie în rămânerea neautorizată într-un astfel de spaţiu, 
neluând în consideraţie solicitarea insistentă de pără-
sire a respectivului spaţiu, venită din partea persoanei 
abilitate.

Spre deosebire de toate legislaţiile analizate până 
acum, legea penală germană propune cea mai largă 
abordare a noţiunii de domiciliu. În ipoteza dată, se 
pune accentul nu atât pe faptul că este violată invio-
labilitatea unui spaţiu destinat desfăşurării în condiţii 
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normale ale vieţii personale, cât mai ales pe faptul că 
pătrunderea în anumite spaţii se face în lipsa unei au-
torizări. Dintre toate spaţiile aduse ca exemple, doar 
apartamentul se înscrie în ceea ce, în art.179 CP RM, 
este desemnat prin termenul „domiciliu”. Nu se în-
scriu în acest tipar: spaţiul comercial sau unul păzit, 
în care se află bunuri străine; spaţiul cu acces închis, 
destinat unor servicii publice sau transportului.

Altă deosebire de principiu constă în aceea că nici 
refuzul părăsirii domiciliului la cererea victimei, nici 
percheziţiile şi cercetările ilegale – două modalităţi 
cunoscute infracţiunii prevăzute de art.179 CP RM – 
nu se regăsesc în dispoziţia din §123 CPG.

Cât priveşte varianta agravantă a violării de domi-
ciliu, specificată la §124 CPG, se are în vedere că nu-
mita faptă se comite de două sau mai multe persoane 
care se adună în public în scopul întreprinderii unor 
acţiuni violente împotriva bunurilor sau persoanelor. 
În această configuraţie, violarea de domiciliu aminteş-
te întrucâtva de fapta prevăzută de alin.(2) art.179 CP 
RM, presupunând aplicarea violenţei. În acelaşi timp, 
fapta, specificată de §124 CPG, aduce aminte de parti-
ciparea activă la dezordinile în masă, însoţite de apli-
carea violenţei împotriva persoanelor, de pogromuri, 
incendieri, distrugeri de bunuri, faptă incriminată de 
alin.(2) art.285 CP RM. În acest mod, iese în evidenţă 
apartenenţa generică a infracţiunii de violare de domi-
ciliu, în accepţiunea legiuitorului german, de grupul 
infracţiunilor contra ordinii publice. În opinia noastră, 
un asemenea model nu poate fi acceptat în contextul 
dreptului penal al Republicii Moldova şi al Români-
ei, îndepărtându-se prea mult de cadrul reglementar al 
art.8 din Convenţia europeană pentru protecţia drep-
turilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

În altă privinţă, în Codul penal al Olandei din 
01.09.18867 (în con tinuare – CPO), art.138 este in-
clus în Titlul V „Infrac ţiuni contra ordinii publice” al 
Cărţii a doua.

Sub aspectul construcţiei sale, art.138 CPO, fiind 
structurat pe alineate, se aseamănă cu art.179 CP RM. 
Asemănările nu se opresc aici, privind şi conţinutul 
faptei prejudiciabile. De exemplu, conform alin.(3) 
art.138 CPO, răspunderea pentru violarea de domici-
liu se agravează dacă fapta în cauză presupune aplica-
rea violenţei sau a ameninţării cu violenţa. O circum-
stanţă agravantă similară se atestă de alin.(2) art.179 
CP RM.

Totuşi, incriminarea din art.138 CPO comportă 
mai multe similarităţi cu §123 CPG, nu cu art.179 CP 
RM. La concret, în alin.(1) art.138 CPO, se prevede 
răspunderea fie pentru pătrunderea ilegală într-o odaie 
locuibilă cu acces închis sau într-o încăpere utiliza-

tă de o altă persoană, fie pentru rămânerea ilegală în 
acea odaie sau încăpere, dacă se omite a se răspunde 
la solicitarea persoanei autorizate de a părăsi aceste 
spaţii. Este adevărat că, spre deosebire de legiuitorul 
german, cel olandez propune o viziune mai îngustă 
asupra noţiunii de domiciliu: numai odaia locuibilă cu 
acces închis şi încăperea utilizată de o altă persoană 
se înscrie în ceea ce, în art.179 CP RM, este desemnat 
prin termenul „domiciliu”. Este o viziune mult prea 
îngustă chiar şi în comparaţie cu concepţia consacra-
tă în legea penală a Republicii Moldova, pentru că, 
în afara incidenţei noţiunii de domiciliu rămân: orice 
teren privat, automobilul, nava maritimă şi fluvială 
privată, biroul.

În alin.(2) art.138 CPO, sunt conturate caracteris-
ticile ilegalităţii pătrunderii într-un domiciliu: aplica-
rea forţei; folosirea unui şperaclu, a unui document 
fals sau a unei uniforme false; lipsa consimţământului 
persoanei autorizate. În principiu, toate aceste proce-
dee şi circumstanţe pot fi atestate şi în conjunctura le-
gii penale a Republicii Moldova şi în cea a României. 
Dar, în conjunctura dată, pot fi consemnate şi alte ase-
menea metode şi circumstanţe. De aceea, considerăm 
inoportună restrângerea sub acest aspect al sferei de 
aplicare a art.179 CP RM şi a art.224 al Codului penal 
al României din 17.07.2009.

Dacă două sau mai multe persoane săvârşesc in-
fracţiunea de violare de domiciliu, răspunderea li se 
va agrava în baza alin.(4) art.138 CPO. Considerăm 
mai justificată prezenţa unei asemenea agravante la 
lit.b) alin.(3) art.179 CP RM, nu a săvârşirii violării 
de domiciliu de un grup criminal organizat sau de o 
organizaţie criminală. Considerăm foarte redusă po-
sibilitatea săvârşirii violării de domiciliu în prezenţa 
acestor două forme de participaţie.

În altă ordine de idei, menţionăm că, în Codul 
penal al Nor ve giei din 22.05.19028 (în conti nuare 
– CPN), Capitolul 13 din Partea a doua se numeşte 
„Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice”. În ca-
drul acestui capitol, alin.(3) §147 stabileşte răspun-
derea pentru violarea de domiciliu, concretizată în 
fapta celuia care – pe calea violenţei sau a ameninţării 
cu violenţa – fie încearcă să obţină pentru sine sau 
pentru alte persoane acces ori posibilitate de a se găsi 
într-un spaţiu, fie pătrunde într-o locuinţă sau încăpe-
re care este, de regulă, închisă în timpul nopţii, pen-
tru a rămâne încuiat în acea locuinţă sau încăpere, fie 
obţine pentru sine sau pentru alte persoane acces ori 
posibilitate de a se găsi într-o locuinţă sau încăpere, 
ori contribuie la această acţiune, pe calea deghizării, 
înşelăciunii sau arogării unei funcţii publice, ori cu 
ajutorul unui document fals sau străin.
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Trebuie de menţionat că, în acelaşi §147 CPN, se 
mai stabileşte răspunderea pentru furtul prin efracţie. 
Astfel că violarea de domiciliu este privită ca având 
cele mai multe afinităţi tocmai cu această faptă.

Putem observa că, în accepţiunea legiuitorului 
norvegian, trei sunt modalităţile normative sub care 
se poate înfăţişa infracţiunea de violare de domiciliu: 
1) încercarea obţinerii pentru sine sau pentru alte per-
soane a accesului ori a posibilităţii de a se găsi într-
un spaţiu; 2) pătrunderea într-o locuinţă sau încăpere 
care este, de regulă, închisă în timpul nopţii, pentru a 
rămâne încuiat în acea locuinţă sau încăpere; 3) obţi-
nerea pentru sine sau pentru alte persoane a accesului 
ori a posibilităţii de a se găsi într-o locuinţă sau încă-
pere, ori contribuirea la această acţiune, pe calea de-
ghizării, înşelăciunii sau arogării unei funcţii publice, 
ori cu ajutorul unui document fals sau străin. Esenţial 
este ca, în prezenţa oricăreia din aceste modalităţi, 
victima să fie supusă violenţei sau ameninţării cu vi-
olenţa. În caz contrar, fapta nu va putea fi calificată 
conform alin.(3) §147 CPN. Pentru comparaţie, în 
contextul infracţiunii specificate în art.179 CP RM, 
violenţa sau ameninţarea cu violenţa are rolul doar de 
element circumstanţial agravant, neavând un caracter 
indispensabil.

Ca atare, nici una dintre cele trei modalităţi ale 
infracţiunii, prevăzute de alin.(3) §147 CPN, nu pot 
fi identificate în dispoziţia din art.179 CP RM. De 
exemplu, prima din aceste modalităţi s-ar echivala cu 
tentativa la infracţiunea specificată de art.179 CP RM. 
Cea de-a doua dintre modalităţile vizate ar putea fi 
comparată cu cea consemnată în dispoziţia din art.179 
CP RM, care se exprimă prin pătrunderea ilegală în 
domiciliul unei persoane, fără consimţământul aces-
teia. Totuşi, în conjunctura legii penale norvegiene 
nu oricare asemenea pătrundere este susceptibilă de 
răspundere penală. Este necesar ca locuinţa sau încă-
perea, în care se pătrunde, să fie, de regulă, închisă 
în timpul nopţii, iar făptuitorul să urmărească exclu-
siv scopul de a rămâne încuiat în acea locuinţă sau 
încăpere. Numai în aceste condiţii, i se poate aplica 
răspunderea penală. În fine, dacă ne referim la ultima 
dintre modalităţile infracţiunii prevăzute de alin.(3) 
§147 CPN, putem vedea că doar în prezenţa anumite-
lor metode sau circumstanţe, fapta poate constitui vi-
olare de domiciliu. Prin aceasta modalitatea în cauză 
aminteşte de fapta prevăzută de alin.(2) art.138 CPO. 

În final, se impun următoarele concluzii privind 
analiza de drept comparat a normelor penale dedicate 
violării de domiciliu din legile penale ale Poloniei, El-
veţiei, Argentinei, Olandei, Germaniei şi Norvegiei:

– în nici una din legislaţiile examinate, nu este 
utilizată noţiunea de reşedinţă, în calitate de noţiu-
ne complementară celei de domiciliu. Este salutabilă 
această abordare, întrucât nu presupune aglomerarea 
textului legii penale cu termeni inutili;

– este preferabilă concepţia consacrată în art.179 
CP RM – care oferă condiţii propice pentru o diferen-
ţiere mai eficientă a răspunderii penale pentru săvâr-
şirea violării de domiciliu – în comparaţie cu acele 
concepţii legislative în materie, care presupun lipsa 
variantelor şi modalităţilor agravante ale infracţiunii 
date;

– nu este oportună remanierea apartenenţei generi-
ce a infracţiunii de violare de domiciliu în Legea pe-
nală a Republicii Moldova. Nu există condiţii pentru a 
reprofila această apartenenţă, astfel încât infracţiunea 
dată să devină o infracţiune contra libertăţii persoanei 
sau o infracţiune contra ordinii publice.
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SUMMArY
In terms of legislative construction, the adjacent variations of the extortion offence are deployed in its 

standard version. Our scientific approach was directed to the juridical research of blackmailing through 
threat. Thus, besides the content and the essence of the threat, in this study there were defined the standards 
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as robbery, burglary etc. However, our debate issues even some problems regarding the General Part of 
the Penal Code, especially in the matter concerning the determination of criminal liability for extortion 
acts. Note that all problems have been analyzed in terms of national jurisprudence, thereby assuring the 
practical aspect of the research.
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ninţarea cu răspândirea unor ştiri defăimătoare des-
pre persoană, rudele sau apropiaţii acesteia. 

Prin ameninţare cu răspândirea unor ştiri defăi-
mătoare, potrivit pct.8 al Hotărârii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.16 din 
7.11.2005 cu privire la practica judiciară în procesele 
penale despre şantaj”1 (în continuare Hotărârea Ple-
nului CSJ a RM nr.16/2005), urmează să înţelegem 
inspirarea temerii că făptuitorul va divulga informa-
ţii compromiţătoare despre proprietar, posesor, deţi-
nător, despre rudele sau apropiaţii acestora, în cazul 
în care proprietarul, posesorul sau deţinătorul nu-i va 
îndeplini cererea. 

Pe acelaşi făgaş se situează şi unele opinii doctri-
nare. Bunăoară, în literatura de specialitate autohto-
nă2, s-a remarcat că ameninţarea cu răspândirea unor 
ştiri defăimătoare reprezintă ameninţarea ce trebuie să 
aibă drept obiect scoaterea în evidenţă a unei fapte, 
reale sau imaginare, compromiţătoare pentru persoa-
na ameninţată, pentru soţul acesteia sau pentru o rudă 
apropiată.

În concepţia autorilor ruşi L.D. Gauhman și            
S.V. Maximov3, defăimătoare sunt ştirile despre anu-
mite acte ilegale, imorale sau acte indecente ale victi-
mei sau apropiaţilor ei. La rândul său, Z.A. Neznamo-
va4 consideră că ştirile defăimătoare constituie oricare 
informaţii, răspândirea cărora poate conduce la leza-
rea onoarei şi demnităţii persoanei. Incidenţa acestor 

valori eventual periclitate este pretinsă şi de pct.8 alin.
(2) al Hotărârii Plenului CSJ a RM nr.16/2005: „Şti-
rile defăimătoare reprezintă informaţia veridică sau 
falsă, a cărei divulgare poate aduce atingere onoarei şi 
demnităţii persoanei (sublinierea ne aparţine – n.a.)”. 
După alţi autori5, şi reputaţia persoanei poate să apară 
în calitate de obiect al ameninţării cu răspândirea unor 
ştiri defăimătoare. 

Pentru a identifica cercul de valori sociale faculta-
tive care pot fi lezate prin comiterea faptei de şantaj, 
vom apela la interpretarea cauzală a categoriilor so-
ciopsihologice, precum: onoarea, demnitatea şi repu-
taţia persoanei. Astfel, în acord cu pct.5 al Hotărârii 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Mol-
dova nr.8 din 09.10.2006 cu privire la aplicarea legis-
laţiei despre apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei 
profesionale a persoanei fizice şi juridice6, onoarea re-
prezintă aprecierea pozitivă care reflectă calitatea per-
soanei în conştiinţa socială, iar demnitatea reprezin-
tă autoaprecierea persoanei întemeiată pe aprecierea 
societăţii. Reputaţia profesională reprezintă reflecta-
rea calităţilor profesionale ale persoanei în conştiinţa 
socială, însoţită de aprecierea pozitivă a societăţii. În 
această ordine de idei, putem remarca că onoarea şi 
reputaţia persoanei sunt categorii obiective, în con-
trast cu demnitatea, care este una subiectivă. 

Astfel privite lucrurile, nu putem să facem abstrac-
ţie de faptul că ştirile defăimătoare cu care se amenin-
ţă pot aduce atingere nu numai onoarei şi demnităţii 
persoanei, dar şi reputaţiei profesionale a acesteia. 

C ea de-a doua modalitate a acțiunii adiacente în 
cadrul faptei prejudiciabile de şantaj este ame-
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Bunăoară, dacă conţinutul unor asemenea informaţii 
care se pretind a fi răspândite vizează lipsa dexterită-
ţilor de prestare a unor servicii sau de executare a unor 
lucrări care intră în sfera profesioanlă a persoanei ori 
lipsa temeiurilor de atribuire a gradelor sau titlurilor 
ştiinţifice sau didactice deţinute, atunci aceste infor-
maţii sunt în măsură a aduce atingere reputaţiei pro-
fesionale a persoanei. Per a contrario, informaţiile ce 
se referă la: practicarea prostituţiei; prezenţa bolilor 
psihice, contagioase, a bolilor venerice sau a sindro-
mului imunodeficienţei achiziţionate; consumul de 
substanţe narcotice sau psihotrope; infidelitatea con-
jugală; naşterea copiilor în afara căsătoriei; întrerupe-
rea sarcinii, impotenţa de coabitare sau reproducere; 
violarea victimei sau săvârşirea faţă de ea a satisfa-
cerii poftei sexuale în forme perverse etc. – pot leza 
onoarea şi demnitatea persoanei. 

În acelaşi timp, trebuie să avem în vedere că pone-
grirea onoarei, demnităţii sau reputaţiei poate fi adusă 
în privinţa oricărei persoane, indiferent de starea sa 
fizică sau psihică, precum şi în privinţa unui defunct, 
bunul nume al căruia este important pentru victimă. 
Aceasta rezultă şi din protecţia oferită de legiuitor 
prin prisma prevederii din alin.(3) art.16 Cod civil al 
Republicii Moldova7 – „se admite apărarea onoarei 
şi demnităţii unei persoane fizice şi după moartea 
acesteia”. 

Totodată, trebuie să remarcăm că amenințarea cu 
răspândirea unor ştiri defăimătoare va constitui mijloc 
de constrângere a victimei de a transmite aparent be-
nevol averea făptuitorului, doar în acele situaţii în care 
victima va aprecia conţinutul informaţiilor drept dez-
onorabile. Din aceste considerente, apreciem ca fiind 
întemeiate opiniile potrivit cărora: „influenţă motiva-
ţională asupra victimei pot avea doar acele informaţii 
care sunt considerate importante de însăşi victimă”8; 
„cât de defăimătoare şi în ce măsură răspândirea ştiri-
lor este capabilă a leza onoarea şi demnitatea persoa-
nei, depinde de percepţia subiectivă a victimei”9. 

În alt context, ne interesează în ce măsură influen-
ţează natura conţinutului informaţiilor cu care se ame-
ninţă victima asupra încadrării juridice a faptei? Încă 
în perioada sovietică, cercetătorii împărtăşeau opinia, 
potrivit căreia, pentru încadrarea faptei de extorcare, 
este irelevant dacă făptuitorul ameninţă cu răspândi-
rea unor circumstanţe care au avut loc în realitate sau 
au fost inventate, pentru că, atât în primul, cât şi în al 
doilea caz, ameninţarea cu răspândirea acestora repre-
zintă mijloc de constrângere a victimei de a satisface 
cerinţele infracţionale ale extorcatorului10. O astfel de 
interpretare conţine şi pct.8 alin.(2) al Hotărârii Ple-
nului CSJ a RM nr.16/2005: „Ştirile defăimătoare re-

prezintă informaţia veridică sau falsă (sublinierea ne 
aparţine – n.a.) ... ” şi în pct.3 al Hotărârii Plenului 
Curții Supreme a Federației Ruse nr.3 din 04.05.1990 
„Despre practica judiciară în cauzele de extorcare”11: 
„Nu are importanţă dacă corespund sau nu realităţii 
informaţiile, cu răspândirea cărora se ameninţă la co-
miterea extorcării”. Nu de aceeaşi opinie este autorul 
rus A.G. Ufalov12: „ ... conţinutul acestei ameninţări 
se referă la ştirile cu bună-ştiinţă false, inventate, de-
făimătoare despre victimă sau apropiaţii ei şi realiza-
rea acestei ameninţări atrage după sine calificarea prin 
concurs pentru şantaj şi calomnie”.

Reflectând asupra ultimului punct de vedere, nu 
putem să nu fim de acord cu afirmaţia potrivit căreia 
realizarea ameninţării cu răspândirea unor ştiri de-
făimătoare atrage după sine calificarea prin concurs 
pentru şantaj şi calomnie. Aceasta deoarece luăm 
în vizor regula statuată în dreptul penal substanţial: 
„făptuitorul va răspunde pentru tot atâtea infracţiuni 
câte conţinuturi constitutive de infracţiuni indepen-
dente a realizat”.13 Despre depăşirea laturii obiective 
a componenţei de şantaj ne convingem datorită absen-
ţei materializării acestei ameninţări printre variantele 
agravante ale infracţiunii prevăzute la art.163 CP al 
Federaţiei Ruse sau art.189 CP RM, în contrast cu alte 
modatităţi a acțiunii adiacente în cadrul faptei preju-
diciabile de şantaj, a căror realizare formează conţinu-
tul unor circumstanţe agravante, spre exemplu cea de 
la lit.e) alin.(2) art.189 CP RM – „cu deterioarea sau 
distrugerea bunurilor”. Totuşi, ţinem să remarcăm că 
spre deosebire de Codul penal al Federaţiei Ruse, po-
trivit ordinei juridico-penale autohtone, de lege lata, 
nu este supusă răspunderii penale fapta de calomnie. 
Din aceste raţiuni, realizarea ameninţării cu răspândi-
rea unor ştiri defăimătoare, cu caracter fals urmează a 
fi încadrată în conformitate cu art.70 Cod contraven-
ţional14.

În acelaşi timp, nu putem agrea viziunea lui         
A.G. Ufalov reliefată supra, potrivit căreia, conţinutul 
ameninţării se referă doar la ştirile cu bună-ştiinţă fal-
se, inventate, defăimătoare despre victimă sau apropi-
aţii ei. Aceasta deoarece, atât informaţiile false, cât şi 
cele veridice, fiind aduse publicului, pot defăima per-
soana. Pentru ilusttarea acesteia, vom aduce următo-
rul exemplu: A îl ameninţă pe B, primar în satul X, că 
dacă nu-i va transmite suma de 500 euro, atunci el va 
face cunoscut consătenilor săi faptul că fiica acestuia 
a fost traficată în Turcia în scop de exploatare sexuală, 
informaţie care corespunde adevărului. Cu siguranţă 
că răspândirea unei asemenea informaţii ar dezonora 
persoana şi familia acestuia. De aceea, considerăm că 
nu are relevanţă dacă se ameninţă cu răspândirea unor 
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ştiri false sau veridice, important ca această amenin-
ţare să constituie influenţă asupra voinţei victimei de 
a se conforma cerinţei patrimoniale a făptuitorului, 
iar răspândirea acesteia poate aduce atingere onoarei, 
demnităţii sau reputaţiei persoanei.

Într-o altă ordine de idei, din esenţa noţiunii pe care 
o imprimă sintagma „ştiri defăimătoare” în general, şi 
din specificul valorilor sociale facultative care pot fi 
periclitate prin comiterea ameninţării cu răspândirea 
unor ştiri defăimătoare, în special, apare ca firească în-
trebarea: poate oare ameninţarea cu răspândirea unor 
ştiri ce se referă la comiterea de către victimă, rudele 
sau apropiaţii acesteia a unor fapte ilegale (infracţi-
uni, contravenţii sau delicte) să constituie modalitatea 
faptică a acțiunii adiacente a şantajului – ameninţarea 
cu răspândirea unor ştiri defăimătoare despre persoa-
nă, rudele sau apropiaţii acesteia? 

Răspunsul la această întrebare oferit de practica 
judiciară, pe de o parte, şi doctrină, pe de altă parte, 
este lipsit de unanimitate. Astfel, în acord cu pct.8 al 
Hotărârii Plenului CSJ a RM nr.16/2005, se reliefează 
că informaţiile veridice sau false despre infracţiuni-
le comise constituie exemple de ştiri defăimătoare în 
contextul infracţiunii de şantaj. Ţinând cont de aceas-
tă interpretare cauzală, practica judiciară în această 
materie pare a fi constantă. De exemplu, acţiunile 
făptuitorului au fost încadrate ca şantaj pentru fap-
tul că, la 02.11.2004, aproximativ la ora 17:00, P.S., 
aflându-se în apropierea S.A. „Bucuria”, urmărind 
scopul dobândirii avutului proprietarului prin şantaj, 
sub influenţa constrângerii psihice, ameninţând-o pe 
A.T. cu denunţ fals şi incriminare ilegală de comiterea 
unui furt (sublinierea ne aparţine – n.a.), a cerut şi a 
primit mijloace băneşti în sumă de 1800 lei şi 300 do-
lari SUA. Tot el, la data de 04.11.2004, aproximativ la 
ora 19:00, împreună şi prin înţelegere prealabilă cu 
U.V. aflându-se în apropierea Ambasadei Federaţiei 
Ruse în Republica Moldova, urmărind scopul dobân-
dirii avutului proprietarului prin şantaj, sub influ-
enţa constrângerii psihice, ameninţând-o pe C.V. cu 
denunţ fals şi incriminare ilegală de comiterea unui 
furt (sublinierea ne aparţine – n.a.), a cerut şi a primit 
mijloace băneşti în sumă de 4800 lei, 300 euro şi 200 
dolari SUA.15

În opoziţie cu practica judiciară, în literatura de 
specialitate a Republicii Moldova16 se susţine că con-
strângerea prin ameninţarea cu răspândirea unor in-
formaţii care se referă la comiterea infracţiunii sau a 
altui delict nu înjosesc persoana, ci dimpotrivă, este 
într-o anumită măsură social-utilă; or, la ştirile defăi-
mătoare se referă doar acelea care înjosesc onoarea şi 
demnitatea persoanei. 

Un punct de vedere apropiat îl împărtăşeşte          
A.G. Ufalov17: „Paradoxal că, darea în vileag a infor-
maţiilor despre faptele veridice, nu însă şi false, refe-
ritoare la comiterea unor infracţiuni, va leza onoarea 
şi demnitatea persoanei, va cauza daune obiectului 
juridico-penal protejat”. 

Indubitabil, denunţarea persoanei în comiterea 
unei infracţiuni sau contravenţii este o activitate ab-
solut legală şi social-utilă, datorită preponderenţei 
sau superiorităţii unei anumite valori sociale, şi anu-
me: înfăptuirea justiţiei şi prevenirea criminalităţii. 
Denunţarea este un drept al persoanei, ci nu o obli-
gaţie; or, în concepţia legii penale a Republicii Mol-
dova, spre deosebire de vechiul cadru incriminator18, 
fapta de nedenunţare nu mai constituie infracţiune. 
În acelaşi timp, utilizarea informaţiei ce vizează să-
vârşirea faptelor reprimate de legea penală sau con-
travenţională în scopuri personale, drept „momeală” 
în mâinile făptuitorului de a i se transmite anumite 
bunuri, dreptul asupra acestora sau de a săvârşi alte 
acţiuni cu caracter patrimonial, reprezintă o faptă 
reprobabilă, dar care nu lezează onoarea şi dem-
nitatea persoanei. Per a contrario, ameninţarea cu 
răspândirea unor informaţii false despre comiterea 
de către victimă, rudele sale sau apropiaţii ei a unor 
fapte ilegale este în măsură a afecta cinstea şi dem-
nitatea persoanei. Despre veridicitatea acestei alega-
ţii ne convingem apelând la interpretarea istorică a 
faptei de calomnie, faptă dezincriminată prin elimi-
narea art.170 „Calomnia” din Codul penal, operată 
prin Legea Republicii Moldova pentru modificarea 
Codului penal al Republicii Moldova, nr.111-XV din 
22.04.200419. Fiind definită ca răspândirea cu bună-
ştiinţă a unor scorniri minciunoase ce defăimează o 
altă persoană, însoţită de învinuirea de săvârşire a 
unei infracţiuni deosebit de gravă sau excepţional 
de gravă ori soldată cu urmări grave, infracţiunea de 
calomnie vătăma, în mod exclusiv sau în principal, 
relaţiile sociale cu privire la cinstea şi demnitatea 
persoanei20.

Astfel, pornind de la alegaţiile de mai sus, conside-
răm că de lege lata, ameninţarea cu răspândirea infor-
maţiilor veridice despre comiterea unei infracţiuni sau 
contravenţii, deşi este în măsură a constrânge victima 
de a satisface cerinţele ilegale cu caracter patrimonial 
înaintate de făptuitor, nu poate alcătui conţinutul acţi-
unii adiacente a şantajului. Aceasta deoarece, aşa cum 
corect se susţine în doctrină21, utilizarea termenului 
„defăimătoare” restrânge, în mare măsură, cercul in-
formaţiilor care pot fi răspândite de şantajist pentru 
constrângerea psihică a victimei în scopul obţinerii 
bunurilor. 
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Caracterul restrâns al acestei modalităţi se dato-
rează reminiscenţei fostului tipar reglementar pe ca-
re-l conţinea art.125 Cod penal din redacţia 196122. 
În plan comparat, remarcăm că spre deosebire de le-
giuitorul autohton, legiuitorul Federaţiei Ruse a lărgit 
spectrul de modalităţi, inserând în legea penală din 
redacţia 199623 o nouă varietate de ameninţare, con-
stând în răspândirea altor ştiri care pot cauza daune 
esenţiale drepturilor şi intereselor legale ale victimei 
sau apropiaţilor ei. Este oare oportună includerea 
acestei forme de ameninţare în spectrul de modalităţi 
la categoria variantei-tip a art.189 CP RM? 

Considerăm de neacceptat o asemenea soluţie. 
Chiar dacă se punctează asupra gradării daunei, pre-
cum şi asupra naturii juridice a drepturilor şi interese-
lor, cadrul incriminator nu este în măsură a răspunde 
cerinţelor legalităţii incriminării; or, sintagma „daune 
esenţiale drepturilor şi intereselor legale ale victimei 
sau apropiaţilor ei”, nefiind definită de legea penală, 
este susceptibilă de dificultăţi suplimentare de inter-
pretare în vederea aprecierii corecte a componenţei 
şantajului, fapt remarcat şi în literatura de specialitate 
rusă.24 În tot sau în parte, răspândirea altor ştiri de-
cât cele defăimătoare care pot cauza daune esenţiale 
drepturilor şi intereselor legale ale victimei sau apro-
piaţilor ei, constituie informaţiile pe care victima sau 
apropiaţii ei doreşte să le păstreze în taină. Din aceas-
tă perspectivă, apare încă o valoare socială proiectată 
prin prisma componenţei de extorcare prevăzută la 
art.163 Cod penal al Federaţiei Ruse, şi anume: drep-
tul la viaţa intimă, familială sau privată.

Nefiind de acord cu modelul de incriminare pe 
care ni-l oferă legiuitorul Federaţiei Ruse, dar urmă-
rind scopul optimizării cadrului legal în materie de 
şantaj, ne vom prevala de Codul penal-model al ţări-
lor membre ale CSI25, care recomandă în aceast con-
text următoarea modalitate normativă: „ameninţarea 
cu răspândirea unor informaţii, pe care victima sau 
apropiaţii ei doresc să le păstreze în taină”. În acelaşi 
timp, respectând principiul unicităţii terminologiei 
utilizate în unul şi acelaşi act normativ, oportun ar fi 
să utilizăm modalitatea acţiunii adiacente din cadrul 
traficului de fiinţe umane (art.165 CP RM), şi anume 
– ameninţarea cu divulgarea informaţiilor confidenţi-
ale. Interpretând această modalitate cu ocazia analizei 
juridico-penale a traficului de fiinţe umane, S.Brînză 
susţine întemeiat că ea trebuie să fie tratată drept efec-
tuarea de către făptuitor a unui act de natură să inspire 
victimei teme rea că anumite informaţii, constituind 
secretul personal al victimei, ar putea fi destăinuite 
fami liei sale ori altor persoane. Aceasta ce ar pune-o 
într-o lumină nefavorabilă în raport cu asemenea per-

soane, astfel reducându-i la minimum resursele psihi-
ce necesare pentru a rezista constrângerii26.

După această digresiune, considerăm că o astfel 
de formulare a modalităţii acțiunii adiacente în cadrul 
faptei prejudiciabile de şantaj ar putea îngloba poten-
ţialele ipoteze de exploatare a vulnerabilităţii victimei 
apte de a asigura realizarea cerinţelor patrimoniale 
ale făptuitorului, ca de exemplu: secretul adopţiei, 
secretul confesiunii etc., informaţii care pe departe 
nu lezează onoarea şi demnitatea persoanei, deci care 
actualmente nu se cuprind în categoria ştirilor defăi-
mătoare.

O altă modalitate a acțiunii adiacente în cadrul 
faptei prejudiciabile de şantaj este ameninţarea cu 
deteriorarea sau cu distrugerea bunurilor proprieta-
rului, posesorului sau deţinătorului.

Iată ce se menţionează despre această modalitate 
în pct.9 al Hotărârii Plenului CSJ a RM nr.16/2005: 
„Ameninţarea cu distrugerea sau deteriorarea bunu-
rilor constituie insuflarea victimei a temerii că, dacă 
ea nu se va conforma cererii făptuitorului, atunci bu-
nurilor ei le va fi cauzat un astfel de prejudiciu, încât 
li se va înrăutăţi calitatea şi va fi exclusă sau limitată 
utilizarea acestor bunuri fără o reparaţie prealabilă (în 
cazul ameninţării cu deteriorarea bunurilor), ori bunu-
rile vor fi aduse într-o asemenea stare, încât ele îşi vor 
pierde completamente calitatea şi valoarea, neputând 
fi utilizate conform destinaţiei chiar după efectuarea 
reparaţiei (în cazul ameninţării cu distrugerea bunuri-
lor)”. O interpretare similară o regăsim şi în lucrarea 
autorilor ruşi L.D. Gauhman şi S.V. Maximov27.

Pentru reflectarea esenţei juridice a noţiunii „ame-
ninţarea cu deteriorarea sau cu distrugerea bunurilor 
proprietarului, posesorului sau deţinătorului”, aducem 
ca exemplu următorul caz din practica judiciară: S.A., 
în perioada de timp 19.01.-09.02.2010, având scop 
de profit, intenţionat, folosindu -se de telefonul mobil 
care-i aparţinea, a transmis mai multe mesaje la te-
lefonul mobil ce aparţinea cet.D.S., care conţinea ce-
reri de a transmite suma de 10 000 euro, echivalentul 
căreia la data de 19.01.2010 constituia 176 773 lei, 
ameninţându-l pe ultimul, printre altele, cu amenin-
ţarea distrugerii bunurilor, şi anume cu incendierea 
maşinii sau casei28 (sublinierea ne aparţine – n.a.).

În literatura de specialitate, a fost susţinut că, de 
regulă, şantajistul nu ameninţă cu distrugerea sau 
deteriorarea bunurilor, pe care victima trebuie să i le 
transmită, dar a altor bunuri care se află în posesia ei. 
Indubitabil, căci făptuitorul conştientizează că victi-
ma, percepând semnificaţia conţinutului ameninţării, 
neavând resurse de apărare, ar prefera distrugerea sau 
deteriorarea lor decât transmiterea aparent benevo-
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lă extorcatorului. Aceasta ţine în principal de natura 
psihologiei umane, dar şi de tendinţa victimei de a fi 
create probe, şi prin aceasta facilitându-se atragerea la 
răspundere penală, în eventualitatea în care făptuito-
rul va trece la materializarea ameninţării. Toate aces-
tea sunt în detrimentul făptuitorului. Să nu uităm că 
extorcatorul are scop acaparator, interesul său având 
o natură materială şi nu de răzbunare; or, în cazul în 
care făptuitorul ameninţă cu distrugerea sau deterio-
rarea bunului pe care victima trebuie să-l transmită, 
iar ultima nu-i va satisface doleanţa, atunci mate-
rializarea ameninţării nu va mai constitui mijloc de 
constrângere a victimei de a transmite bunul râvnit de 
făptuitor. Ultimul ar săvârşi distrugerea sau deterio-
rarea bunului doar din motiv de răzbunare. În acelaşi 
timp, nu putem nega în totalitate o astfel de ipoteză 
în care făptuitorul ar ameninţa victima cu distrugerea 
sau deteriorarea bunurilor, pe care aceasta trebuie să i 
le transmită. Mai mult ca atât, în norma de incrimina-
re o astfel de cerinţă nici nu este reţinută. Reflectăm 
asupra acestei probleme doar din raţiuni pur practice, 
în vederea surprinderii eventualelor situaţii ipotetice. 
Astfel, atunci când se ameninţă cu distrugerea sau 
deteriorarea bunurilor, pe care victima trebuie să i le 
transmită, făptuitorul mizează pe naivitatea persoanei 
care speră că în viitorul apropiat îşi va recupera bunul 
transmis aparent benevol. În concluzie, nu are rele-
vanţă la încadrare dacă făptuitorul a ameninţat victi-
ma cu distrugerea sau deteriorarea bunurilor, pe care 
victima trebuie să i le transmită sau a altor bunuri care 
se află în posesia ei; or, ambele ipoteze constituie for-
me de influenţă asupra voinţei victimei.

Ultima modalitate a acţiunii adiacente în cadrul 
faptei prejudiciabile de şantaj prevăzută la varianta-
tip este ameninţarea cu răpirea proprietarului, po-
sesorului, deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor 
acestora. De remarcat că, spre deosebire de celelalte 
modalităţi ale acţiunii adiacente pe care le-am ana-
lizat anterior, ameninţarea cu răpirea proprietarului, 
posesorului, deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţi-
lor acestora, este o modalitate a şantajului care nu a 
fost reţinută nici de o lege penală care a acţionat pe 
teritoriul actual al Republicii Moldova. Nici în Codul 
penal al Federaţiei Ruse din redacţia 1996, aceasta 
nu se numără printre modalităţile acţiunii adiacen-
te din cadrul infracţiunii de extorcare (art.163). Din 
perspectiva consacrării în premieră a acestei varietăţi 
de ameninţare, considerăm că legiuitorul a urmărit ar-
monizarea modalităţilor acţiunii adiacente în cadrul 
faptei prejudiciabile de şantaj prevăzută la varianta-
tip cu cele de la categoria circumstanţelor agravante, 
asigurându-se o corelativitate, şi anume: ameninţarea 

cu răpirea proprietarului, posesorului, deţinătorului, 
a rudelor sau a apropiaţilor acestora (alin.(1) art.189 
CP RM) şi răpirea proprietarului, posesorului, deţină-
torului, a rudelor sau a apropiaţilor acestora (alin.(4) 
art.189 CP RM).

Referindu-ne asupra semnificaţiei acţiunii adia-
cente, vom apela la interpretarea cazuală în materie 
de şantaj. În context, în pct.10 al Hotărârii Plenului 
CSJ a RM nr.16/2005 se menţionează: „Ameninţarea 
cu răpirea reprezintă inspirarea temerii că făptuitorul 
va răpi proprietarul, posesorul, deţinătorul, rudele 
sau apropiaţii acestora, în cazul în care proprieta-
rul, posesorul, deţinătorul nu-i va îndeplini cerinţa”. 
Se pare că de această dată Plenul Curţii Supreme 
de Justiţie nu a fost atât de explicit, deoarece nu au 
fost punctate trăsăturile caracteristice care derivă din 
noţiunea de „răpire”, aşa cum a făcut-o în pct.9 al 
aceleiaşi Hotărâri, interpretând semnificaţia terme-
nilor „distrugere” şi „deterioare”. Este adevărat că 
în pct.15 al Hotărârii Plenului CSJ a RM nr.16/2005 
sunt reflectate acţiunile succesive care cad sub inci-
denţa noţiunii de răpire, dar această interpretare se 
referă la alin.(4) art.189 CP RM – „Şantajul însoţit 
de răpirea proprietarului posesorului sau deţinătoru-
lui, a rudelor sau apropiaţilor”. Nu dorim să creăm 
iluzia că una şi aceeaşi noţiune de răpire are o semni-
ficaţie distinctă, dorim doar să atenţionăm că în acest 
context, există o diferenţă substanţială a conţinutului 
celor două modalităţi, motiv pentru care, ambele va-
riante ar fi trebuit să să bucure de o exegeză temei-
nică. Nici viziunile doctrinare asupra conţinutului 
noţiunii „ameninţarea cu răpirea proprietarului, po-
sesorului, deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor 
acestora” nu sunt din cele mai fructuoase. În această 
ordine de idei, nu putem fi de acord cu opinia, potri-
vit căreia această modalitate presupune ameninţarea 
victimei cu sechestrarea sau reţinerea ei, a unei rude 
sau persoane apropiate, în scopul de a-l forţa pe pro-
prietar, posesor sau deţinător să cedeze ilegal bunu-
rile proprietarului29. Considerăm această explicaţie 
defectuoasă din perspectiva utilizării unor termeni 
care nu reflectă pe deplin conţinutul noţiunii de ră-
pire. In concreto, termenul „sechestrare”, semnifică 
potrivit Dicționarului explicativ ilustrat al limbii ro-
mâne30, reţinerea cu forţa, izolarea ilegală şi abuzivă 
a unei persoane. Aşadar, noţiunea de sechestrare şi 
reţinere au aceeaşi semnificaţie. În acelaşi timp, din 
perspectivă juridică, noţiunea de sechestrare este uti-
lizată în contextul unor bunuri aflate în litigiu, motiv 
pentru care, termenul utilizat este impropriu răpirii 
unei persoane. Totodată reţinerea, ca acţiune inde-
pendentă, formează conţinutul noţiunii de privare de 
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libertate, şi nu cel de răpire, noţiuni care se află în 
coraport de parte/întreg. 

Într-un final, privită ca modalitate a acţiunii adi-
acente din cadrul infracţiunii prevăzute la alin.(1) 
art.189 CP RM, considerăm că ameninţarea cu răpirea 
proprietarului, posesorului, deţinătorului, a rudelor 
sau a apropiaţilor acestora, constituie insuflarea vic-
timei a temerii că, dacă ea nu se va conforma cere-
rii patrimoniale a făptuitorului, atunci ea, rudele sau 
apropiaţii ei vor fi:

– capturate, luate şi deplasate din locul de aflare a 
acestora, urmate de reţinerea cu privarea deplină de 
libertate contrar voinţei (prin constrângere fizică sau 
psihică) sau cu neluarea în seamă a voinţei acestora 
(prin profitarea de imposibilitatea persoanei de a se 
apăra sau de a-şi exprima voinţa);

– reţinute cu privarea deplină de libertate prin înşe-
lăciune sau abuz de încredere.
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rintre realizările ştiinţifice ce au marcat arealul 
ştiinţific autohton în ultimul timp, cu o deose-
bită plăcere ţinem să nominalizăm publicarea 

în coautorat a unei voluminoase monografii întitu-
lată Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de 
drept, ajunsă la cea de a II-a ediţie, modificată şi 
completată (Chişinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 
2011. – 664 p.).

Autorii, profesor universitar doctor habilitat în 
drept Gheorghe Costachi şi doctor în drept Petru 
Hlipcă, prin investigaţia realizată vin să aprofunde-
ze şi să întregească problematica statului de drept şi 
a exigenţelor de edificare a acestuia în societăţile ce 
au păşit pe calea democratizării, proces deosebit de 
actual în cadrul comunităţilor ştiinţifice din Româ-
nia şi Republica Moldova. 

Lucrarea cuprinde o amplă cercetare ştiinţifică 
a unor momente cu adevărat fundamentale şi indis-
pensabile pentru optimizarea procesului de edificare 
a statului de drept şi de democratizare a societăţilor 
aflate în tranziţie. 

Structural, monografia este constituită din două 
părţi, în fiecare urmărindu-se dezvăluirea unor as-
pecte distincte, dar care fiind marcate de continuita-
te logică, prezintă în ansamblu o imagine integră a 
problematicii generale propuse spre cercetare.

CONTRIBUŢII  INEDITE 
LA  DEZVOLTAREA  DOCTRINEI  JURIDICE

P

Pentru început, se argumentează destul de amplu 
rolul şi importanţa dreptului, a societăţii civile şi a 
răspunderii puterii publice ca factori de configurare 
a statului de drept.

Merită apreciat efortul autorilor de a releva, în 
special, coraportul şi interdependenţa funcţională 
dintre stat şi drept, modul de influenţare a statului 
asupra dreptului şi a dreptului asupra statului, în 
urma căruia, domniile lor conchid că dreptul trebuie 
să fie o forţă capabilă de a supune statul, de a-l face 
să activeze exclusiv în limitele prescrise de acesta.

Acest deziderat este posibil de realizat, după cum 
se susţine, doar în condiţiile în care Constituţia sta-
tului va fi realizată consecvent, conştient şi necondi-
ţionat de către fiecare membru al societăţii, fapt de 
natură să contribuie şi la dezvoltarea democraţiei în 
cadrul societăţii.

Intuind că statul este o parte componentă a soci-
etăţii şi nu poate să evolueze separat de aceasta, că 
statul nu poate fi ideal atunci când societatea este 
imperfectă, autorii destul de obiectiv apreciază că 
pentru a crea un stat ideal, trebuie să schimbăm so-
cietatea, aceasta fiind o condiţie primordială pentru 
edificarea statului de drept. Respectiv, se argumen-
tează necesitatea dezvoltării societăţii civile, propu-
nându-se anumite modele şi exigenţe, printre care 
decisivă se dovedeşte a fi ridicarea nivelului de cul-
tură juridică a populaţiei, a funcţionarilor publici şi 
a cetăţenilor simpli.

Paralel, în viziunea cercetătorilor, trebuie să se 
acţioneze destul de ferm şi decisiv în direcţia conso-
lidării normative şi teoretico-ştiinţifice şi garantării 
practice a responsabilităţii şi răspunderii puterii pu-
blice, moment destul de important pentru statul de 
drept, fiind de natură să echilibreze nu numai puterea 
în interiorul său, dar şi să asigure echilibrul dintre 
putere şi societate, dintre putere şi cetăţean.

În cea de a doua parte a monografiei sunt eluci-
date unele aspecte ale organizării puterii de stat în 
România şi Republica Moldova din perspectiva inte-
grării europene, urmărindu-se argumentarea impor-
tanţei modului de organizare şi funcţionare demo-
cratică a puterii publice în procesul de edificare a 
statului de drept.
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Originalitatea investigaţiei rezidă în abordarea 
complexă şi integrativă a modului de organizare a 
puterii de stat în baza a trei coordonate: elucidarea 
influenţei procesului de integrare europeană asupra 
organizării interne a statelor; compararea a două 
sisteme constituţionale distincte – al României şi al 
Republicii Moldova; studierea paralelă a celor trei 
ramuri ale puterii de stat pentru identificarea ele-
mentelor mecanismului de interferenţă dintre ele.

O atenţie deosebită merită preocuparea autorilor 
de a identifica trăsăturile fundamentale şi principiile 
de organizare a puterii de stat din perspectivă comu-
nitară, cum sunt: separarea puterii în stat, pluralis-
mul politic, legalitatea şi legitimitatea puterii, care 
constituie piloni fundamentali ai statului de drept.

În continuare, urmărind evoluarea aplicării prac-
tice a principiului separaţiei puterii, cercetătorii 
realizează o interpretare a dispoziţiilor constituţio-
nale şi legislative care reglementează organizarea şi 
funcţionarea puterii legislative, puterii executive şi 
puterii judecătoreşti în România şi Republica Mol-
dova. Din această perspectivă, este determinat mo-
dul de organizare, locul şi rolul fiecărei autorităţi în 
exercitarea puterii de stat, sunt stabilite atribuţiile şi 
mecanismele de colaborare şi interferenţă a autorită-
ţilor în realizarea funcţiilor generale ale statului.

Un moment forte al demersului este metoda com-
parativă utilizată la cercetarea modului de organiza-
re a puterii în cadrul a două sisteme constituţionale 
distincte, în baza căreia se reuşeşte sintetizarea unor 
momente pozitive şi, respectiv, a unor aspecte pro-
blematice la acest capitol. Astfel, cercetarea abundă 

în soluţii văzute de autori ca necesare pentru opti-
mizarea organizării ramurilor puterii în statele de 
referinţă.

În general, în cuprinsul monografiei s-a reuşit o 
integrare armonioasă a principalelor aspecte pe care 
le implică procesul de edificare a statului de drept. 
În mod special, este evidentă necesitatea interdepen-
denţei şi echilibrului dintre societatea civilă domina-
tă de valorile dreptului şi organizarea şi funcţionarea 
democratică a puterii de stat. 

Mesajul semnificativ pe care-l conţine mono-
grafia, profunzimea cercetării subiectului, maniera 
originală de expunere a materialului, prezentarea 
logică şi coerentă a ideilor şi viziunilor diferiților 
cercetători, formularea de recomandări şi propu-
neri argumentate ştiinţific şi judicios – sunt indici 
relevanţi ce dovedesc valoarea ştiinţifică inedită a 
monografiei, fiind de o incontestabilă actualitate şi 
oportunitate pentru procesul de democratizare a so-
cietăţii noastre.

Suntem absolut convinşi că lucrarea reprezintă 
un suport ştiinţific real pentru factorii de decizie ai 
procesului de democratizare, precum şi o utilitate 
deosebită pentru simplul cetăţean, căruia i-ar fi de 
ajutor în conceptualizarea şi înţelegerea esenţei şi 
rolului statului de drept, a societăţii civile şi a demo-
craţiei în perioada actuală, ca valori supreme pe care 
e necesar să le edificăm şi să le consolidăm.

Ion GUCEAC,
 doctor habilitat în drept, 

profesor universitar
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