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SuMMARY
In this article some historical aspects of the development of the institute of law of property in Europe 

are researched. The authors analyze a row of historical scientific concepts about the law of property, 
which have become the fundament of modern scientific and practical views about this institute. As well, 
numerous historical and modern examples of regulation of the institute of law of property on the consti-
tutional level in some countries are shown.

U

CONSTANTIN  STERE  DESPRE  DREPTUL  LA  PROPRIETATE
Raisa GRecu, 

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

Recenzent: Gheorghe AVORNIc, doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)

şi cel la inviolabilitatea domiciliului1, examinat de către 
Constantin Stere în Cursul de drept constituţinal, este 
dreptul la proprietate.

 De la bun început profesorul menţionează că acesta 
este un drept invocat de Declaraţia drepturilor omului 
şi cetăţeanului şi în spiritul acestei Declaraţii urmează 
să fie înţeles ca un drept natural, sacru şi inviolabil. 
Din acest fapt, opinează Constantin Stere, rezultă doar 
o singură concluzie logică: fiecare trebuie să aibă o 
proprietate şi a lipsi pe cineva de aceasta înseamnă a 
viola un drept sacru şi inviolabil. 

Rămânănd însă în continuare neîmpăcat cu teoria 
contractului social, Constantin Stere consideră că 
proclamarea dreptului în cauză s-a impus ca un 
protest contra stării vechi de lucruri şi a semnificat 
sfărâmarea îngrădirilor feudale. De altfel, în viziunea 
savantului, acesta este un drept ca şi toate celelalte 
drepturi, născut în societate, născut în stat şi, ca 
oricare drept, nu poate merge împotriva intereselor 
de existenţă a societăţii întregi. Profesorul susţine că, 
în pofida postulatelor teoriei contractului social, omul 
s-a născut în societate şi, dacă o societate urmăreşte 
scopul afirmării individualităţii omeneşti, acesta este 
şi un mijloc de propăşire a societăţii, care, în caz 
contrar, ar fi depăşită şi învinsă în lupta sa pentru 
existenţă.2 

 Constituţia României din anul 1866 conţinea 
norme referitoare la dreptul la proprietate în câteva 
articole. Pentru început sunt examinate rând pe rând 
prevederile din art.19, care stipula că proprietatea 
de orice natură, precum şi toate creanţele asupra 
statului, sunt sacre şi inviolabile. Nimeni nu poate 
fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică 
legalmente constatată şi după o dreaptă şi prealabilă 

despăgubire. Prin cauză de utilitate publică urmează 
a se înţelege numai comunicaţiunea şi salubritatea 
publică, precum şi lucrările de apărare a ţării. Legile 
existente privitoare la alinierea şi lărgirea străzilor de 
prin comune, precum şi la malurile apelor, ce curg 
prin s-au pe lângă ele, rămân în vigoare. Legi speciale 
vor regula procedura şi modul exproprierii. Libera 
şi neîmpiedicata întrebuinţare a râurilor navigabile 
şi flotabile, a şoselelor, precum şi a altor căi de 
comunicare, este de domeniul public. 

Fidel principiilor sale de a examina prevederile 
oricărui act şi, în primul rând, ale Constituţiei, în 
contextul condiţiilor istorice şi socioeconomice de 
adoptare a lor, Constantin Stere aminteşte că textul 
Constituţiei de la 1866 a fost adoptat la doi ani 
după împroprietărirea ţăranilor şi susţine că această 
Constituţie, declarând proprietatea sacră şi inviolabilă, 
a avut în vedere, de fapt, proprietatea boierească 
şi a căutat să stipuleze garanţii împotriva noilor 
împroprietăriri.3 Afirmaţia este argumentată prin 
faptul că la imediat următorul art.20 din Constituţie se 
prevede că proprietatea dată ţăranilor prin legea rurală 
şi despăgubirea garantată proprietarilor prin acea 
lege nu vor putea fi niciodată atinse. În viziunea lui 
Constantin Stere, proprietatea dată ţăranilor prin legea 
rurală este deja declarată sacră şi inviloabilă în virtutea 
prevederilor art.19 din Constituţie, care deja declară 
proprietatea de orice natură sacră şi inviolabilă. Prin 
urmare, concluzionează profesorul, prevederile art.20 
din Constituţie au drept scop garantarea despăgubirilor 
proprietarilor. O altă dovadă în favoarea afirmaţiei sale 
cu privire la scopul real al stipulărilor constituţionale 
Constantin Stere vede în art.132 din Constituţie, care 
dispune că pământurile foştilor clăcaşi, ale însurăţeilor 
şi ale locuitorilor, care au cumpărat sau vor cumpăra 
în loturi mici proprietăţi ale statului, sunt şi vor fi 

nul dintre drepturile ce implică interese de ordin 
material, pe lângă dreptul la libertatea individuală 
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inalienabile. În norma invocată profesorul vede o 
lezare a dreptului de proprietate a sus-numiţilor 
proprietari de pământuri, care se exprimă în îngrădirea 
dreptului de a dispune liber de proprietate. Şi dacă 
această îngrădire este dictată de un interes al ţării, 
atunci, se întreabă Constantin Stere, cât e de logic să 
susţii că şi alte genuri de proprietate nu pot fi supuse 
unor anumite reglementări în interesul obştii? Se avea 
în vedere, fără doar şi poate, proprietatea boierească, 
inclusiv despăgubirile garantate proprietarilor, care au 
fost declarate impasibile de orice atingere în virtutea 
dispoziţiilor art.20 din Constituţie.4 De altfel, rămânând 
obiectiv ca întotdeauna în abordările sale, Constantin 
Stere spune: „Nu voi discuta, dacă constituantul nostru, 
proclamînd inalienabilă proprietatea ţărănească, 
a făcut bine sau nu. Este inexact, că era în drept să 
facă acest lucru numai pentru proprietatea ţărănească, 
dar era în drept să ia toate dispoziţiile în ceea ce 
priveşte proprietatea din punct de vedere al propăşirii 
naţionale”.5 Îl recunoaştem în aceste aprecieri şi 
concluzii pe Constantin Stere – marele apărător al 
drepturilor ţărănimii, care în analiza multiplelor 
aspecte ale funcţionării dreptului la proprietate se 
arată interesat, în cea mai mare măsură, de garantarea 
dreptului respectiv pentru ţărani, cei mai defavorizaţi 
membri ai societăţii, de a căror soartă a fost mereu 
îngrijorat.

Constantin Stere menţiona că legea poate să 
stabilească o limitare (mărginire) a dreptului la 
proprietate şi să pună o sarcină asupra proprietăţii 
pentru o utilitate publică, comunală sau particulară. 
Aparte se vorbeşte despre expropriere. Prevăzută 
în acelaşi art.20 din Constituţie, exproprierea este 
interpretată de către profesor în sensul strict al 
cuvântului, când un obiect determinat este luat din 
stăpânirea unui proprietar determinat. „Atunci cînd în 
virtutea legii existente eu sînt stăpîn asupra unui lucru, 
dacă se naşte un conflict între dreptul meu şi interesul 
public, şi dacă mi se ia acest lucru, nu se poate face 
aceasta, decît dacă în adevăr e utilitate publică, care 
cere să mi se ia acel lucru şi dacă-s despăgubit”.6 

După Constantin Stere, faptul că art.19 din 
Constituţie prevedea expres doar trei cazuri concrete 
de posibilă utilitate publică (comunicaţiile, salubritatea 
publică şi lucrările de apărare a ţării) provoca mai multe 
dificultăţi în procesul aplicării normei constituţionale 
în situaţii practice concrete. În acest sens se invocă 
mai multe situaţii reale. De exemplu, profesorul 
povesteşte despre cazul desecării unor imense teritorii 
din albia Dunării (8 mln. de hectare de pământ arabil), 
care erau proprietate privată a diferiţilor proprietari, 
dar care erau excluse din procesul agricol din cauza 

inundaţiilor masive provocate de revărsarea râului. 
Operaţiunea de secare a bălţilor şi apărare a acestor 
terenuri integral nu putea fi realiztă atât timp, cât ea nu 
se încadra în nici unul din cele trei cazuri de utilitate 
publică, prevăzute de Constituţie. S-a reuşit doar după 
ce s-a ajuns de comun acord că această operaţiune 
de desecare poate fi interpretată drept un caz de 
salubritate publică.7 Acesta este exemplul situaţiei, 
când reglementarea excesivă în textul Constituţiei a 
provocat anumite dificultăţi în aplicarea normei.

Fără doar şi poate, în Proiectul de Constituţie propus 
ulterior în numele Partidului Ţărănesc ca Anteproiect 
de Constituţie norma din art.26, care vorbeşte despre 
posibilitatea exproprierii în baza dispoziţiilor legale, 
formulează altfel cauzele exproprierii. Ea susţine 
deja că exproprierea este posibilă pentru cauză de 
utilitate publică, naţională sau socială. Condiţionând 
exproprierea cu o dreaptă despăgubire, Proiectul 
prevede posibilitatea contestării pe calea justiţiei a 
cuantumului despăgubirii.

Marea valoare, însă, a stipulaţiilor Proiectului în 
cauză în ce priveşte dreptul la proprietate constă în 
aceea că, pe lângă proclamarea faptului că dreptul la 
proprietate are ca temelie utilitatea publică, garantarea 
proprietăţii individuale şi a celei colective, interdicţia 
pedepsei confiscării averilor, Proiectul propune 
introducerea noţiunii constituţionale de proprietate 
ţărănească. Ea este definită ca proprietate de muncă, 
iar caracterul juridic al proprietăţii date urma să fie 
stabilit prin o lege specială. Tot aici se stipulează 
unele garanţii pentru proprietatea ţărănească. Proiectul 
prevede că pământurile foştilor clăcaşi, ale însurăţeilor 
şi ale locuitorilor, împroprietăriţi pe moşiile statului 
sau în baza legilor de expropriere, nu se pot vinde 
decât ţăranilor plugari până la limita, în care pot fi 
muncite de o familie ţărănească fără atragerea forţei 
de muncă salariate, iar toate înstrăinările şi actele de 
orice natură făcute în frauda acestor dispoziţii erau 
declarate nule şi neavenite.

Cât priveşte pământul în general, pornind de la 
aceea că el este factorul primordial al vieţii naţionale, 
în Proiect se propune ca circulaţia proprietăţii 
funciare, repartiţia şi folosirea solului să se afle 
sub controlul statului, spre a împiedica abuzurile 
şi a îndruma evoluţia ţării spre structura agrară, 
întemeiată pe proprietatea de muncă, precum şi spre 
a asigura cetăţenilor ei locuinţe sănătoase. Numai 
cetăţenii statului şi persoanele naturalizate urmau să 
fie înzestrate cu dreptul de a procura imobile rurale 
în ţară. 

Cultura şi exploatarea raţională a solului erau 
proclamate o datorie a proprietarului funciar faţă de 
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societate, iar creşterea valorii pământului, care nu se 
datora muncii sau capitalului investit, urma să rămână 
în folosul societăţii.

Subsolurile şi toate zăcămintele miniere se declarau 
proprietate exclusivă a statului, fără însă a se admite 
prejudicierea drepturilor proprietarilor suprafeţei.8 

 Pe lângă regelementări ale dreptului la proprietate 
în general şi consacrarea propietăţii ţărăneşti ca 
proprietate de muncă, Anteproiectul conţinea 
şi un rând de alte norme, care vizau principiile 
de organizare a sistemului economic al statului, 
precum şi unele garanţii socioeconomice pentru cei 
antrenaţi în munca manuală şi intelectuală. Astfel, 
în art.29 Proiectul stipula că libertatea economiei şi 
a comerţului sunt garantate în condiţiile prescrise de 
lege şi în limitele compatibile cu dreptatea socială şi 
cu interesul general. De remarcat că tot aici Proiectul 
vorbeşte despre protejarea şi garantarea de către lege 
a drepturilor inventatorilor, autorilor şi ale artiştilor 
asupra creaţiei lor.

 În general, în opţiunea Proiectului, munca manuală 
şi intelectuală urma să se bucure de o protecţie 
deosebită din partea statului.

 Se preconiza a obliga statul să creeze, cu concursul 
efectiv al asiguraţilor şi cu contribuţia dreaptă a 
patronilor, un sistem general de asigurări pentru 
ocrotirea sănătăţii şi a capacităţii de muncă, pentru 
protecţia mamei şi copilului, pentru asigurarea de 
vârstă, de invaliditate ş.a. 

O normă specială din art.30 garanta copiilor lipsiţi 
de îngrijirea părinţilor dreptul la ajutor şi protecţie din 
partea statului şi a instituţiilor autonomiei locale.

Conform prevederilor Proiectului, urmau să fie 
interzise: munca salariată a copiilor mai mici de 15 ani; 
munca de noapte a femeilor şi a lucrătorilor minori, 
precum şi munca lor în domeniile industriale cu un 
grad sporit de nocivitate; munca femeilor gravide pe 
un termen necesar pentru îngrijirea sănătăţii lor şi 
a pruncilor; munca salariată a copiilor şi minorilor, 
care, conform dispoziţiilor constituţionale, urmau să 
frecventeze şcoala.

O lege specială urma să determine condiţiile 
protecţiei sociale şi sancţiunile necesare.9 

Toate propunerile invocate sunt demne de o foarte 
înaltă apreciere, prezentând la timpul respectiv o 
contribuţie directă la procesul afirmării principiilor 
constituţionalismului democrat în stat. 

Totuşi, vom evidenţia în calitate de cel mai înalt 
merit al Proiectului la acest capitol câteva din ele: 

– cea de a propune consacrarea constituţională a 
noţiunii de proprietate ţărănească ca proprietate de 
muncă (Constituţia din 1866 vorbea doar despre faptul 

că proprietatea dată ţăranilor prin legea rurală nu poate 
fi niciodată atinsă), cu dispunerea regelementării 
ulterioare legislative a statutului acestei proprietăţi;

– cea de a declara că dreptul la proprietate are ca 
temelie utilitatea socială;

– cea de a propune stipularea constituţională a 
unui şir întreg de garanţii socioeconomice pentru 
reprezentanţii păturilor sociale muncitoare;

– şi, în sfârşit, cea de a declara că libertatea 
economiei şi a comerţului sunt garantate în condiţiile 
prescrise de lege şi în limitele compatibile cu dreptatea 
socială şi cu interesul general. 

 Valoarea primei propuneri este evidentă sub 
aspectul situaţiei socioeconomice şi politice a 
ţărănimii în acel timp. Ea reprezintă o ipotetică 
întruchipare constituţională a viziunilor marelui 
apărător al drepturilor ţărănimii Constantin Stere cu 
privire la statutul socioeconomic ce urmează să fie 
atribuit la nivel constituţional păturii sociale, care 
munceşte extrem de mult şi greu în orice societate şi 
care nici astăzi nu întotdeauna se bucură de garanţiile 
socioeconomice meritate pe bună dreptate.

 În continuare ne vom expune asupra principiului 
utilităţii sociale a proprietăţii, propus de Constantin 
Stere pentru proclamare în textul viitoarei Constituţii, 
apreciind drept o expresie particulară a principiului 
invocat norma cu privire la garantarea libertăţii 
economiei şi a comerţului în condiţiile prescrise de 
lege şi în limitele compatibile cu dreptatea socială şi 
cu interesul general.

Proprietatea este privită de către savanţii contempo-
rani drept una dintre componentele indispensabile ale 
societăţii omeneşti şi care a fost şi este un fapt constant 
în toate timpurile şi în toate societăţile.10 

La o anumită etapă a evoluţiei sociale instituţia 
proprietăţii s-a impus în calitate de unul dintre cei mai 
importanţi factori sociali. Odată constituit, raportul 
dintre individ şi stat cu privire la proprietate a cunoscut 
multiple expresii pe parcursul dezvoltării societăţii 
umane, dar niciodată, din momentul apariţiei sale şi 
până în ziua de astăzi, nu a dispărut definitiv. Natura 
raportului respectiv spune foarte mult despre esenţa 
relaţiilor socioeconomice care există în general în 
societate în momentul concret. 

În anumite perioade istorice proprietatea a avut în so-
cietatea umană o valoare mai înaltă decât personalitatea. 
De exemplu, în dreptul roman primitiv exista institutul 
de administrator de proprietate, aşa-numitul pater fami-
lias, despre care Constantin Stere scrie, că „e numai un 
fel de administrator cu o putere delegată de stat”, lipsit 
de dreptul de a înstrăina patrimoniul administrat. Însuşi 
procesul administrării proprietăţii era reglementat de 
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stat până în cele mai mici detalii, incluzând fixarea de 
către stat a zilei, când urma să înceapă culesul strugurilor 
şi a zilei, când se permitea să se servească pentru prima 
dată vinul nou. La originea sa, dreptul de proprietate 
era asociat exclusiv doar cu dreptul asupra bunurilor, 
ce constituiau pradă de război, transferul dreptului de 
proprietate între cetăţeni în alt temei sau fără acceptul 
statului nefiind admis. Administratorul decedat, sau 
care a administrat păgubos proprietatea, era substituit 
iarăşi de către stat prin altul, iar vinovatul risca să-şi 
piardă libertatea şi cetăţenia, ajungând ca orice sclav un 
simplu obiect. Şi, dimpotrivă, în fruntea patrimoniului 
rămas fără pater familias avea dreptul să se plaseze 
orice cetăţean, care dobândea statutul de pater familias 
în cazul administrării iscusite a patrimoniului în decurs 
de un an de zile. Dar, adevăratul „centru de drepturi şi 
obligaţiuni”, adevăratul „subiect al dreptului” era însuşi 
patrimoniul, „personalitatea căruia rămînea în picioare, 
fără nici o ştirbire, cu toate că nu mai era nimeni ca să-l 
stăpînească”. 

Valoarea dreptului la proprietate la romani era atât 
de înaltă, încât pentru restabilirea unui drept la pro-
prietate incontestabil nici nu era nevoie de autoritatea 
statului. Cel ce se considera lezat într-un drept incon-
testabil întreprindea, pur şi simplu, de sine stătător 
acţiunile necesare şi oportune pentru a se restabili în 
drepturi. Procedura judiciară se admtea doar pentru 
cazurile de revendicare a drepturilor contestabile, dar 
şi atunci reclamantul era obligat să întreprindă măsuri 
pentru a-l aduce pe reclamat în faţa magistratului, pre-
cum şi pentru a executa cu propriile forţe în prezenţa 
martorilor decizia judecătoarească, în caz de câştig de 
cauză. Constantin Stere concluzionează: „Asistenţa 
martorilor şi formalităţile erau tot atîtea mijloace spre 
a asigura necontestabilitatea drepturilor”.11 

Este foarte importantă această incontestabilitate a 
dreptului la proprietate la romani, despre care vorbeşte 
Constantin Stere. Să fim atenţi la faptul că de la bun 
început, din însuşi momentul apariţiei sale, dreptul la 
proprietate este caracterizat de o trăsătură extrem de 
importantă pentru înţelegerea esenţei lui – „necontesta-
bilitatea” sa. Ulterior această incontestabilitate a drep-
tului la proprietate a evoluat în aşa măsură, încât dreptul 
la proprietate era considerat în unele state sfânt. Într-o 
anumită perioadă istorică, în mai multe state proprie-
tatea era pusă la baza recunoaşterii unor alte drepturi 
civile după persoana-proprietar, în funcţie de volumul 
şi caracteristicile patrimoniului ce-i aparţinea (numărul 
sufletelor de ţărani iobagi, hectarelor de pământ).

Proprietatea şi iniţiativa economică privată au jucat 
un rol important în evoluţia statelor înalt dezvoltate 
industrial, contribuind, de rând cu proprietatea de 

stat raţional administrată, la formarea unei puternice 
baze economice şi a unui sistem politic democrat 
consolidat.

Desigur, în istoria societăţii umane au existat perioa-
de istorice şi anumite formaţiuni sociale, în cadrul că-
rora dreptul la proprietatea privată nu a fost recunoscut 
din punct de vedere juridic. Să ne amintim de socialism 
şi de noţiunea de bunuri, obiecte de uz personal – aşa-
numita proprietate personală, care era, de fapt, o încer-
care de a voala un drept la proprietate privată foarte 
restrâns. Cu această atitudine reticentă faţă de institutul 
proprietăţii private se afla într-un raport consonant şi 
instituirea răspunderii penale pentru activitatea de an-
treprenoriat privat. Însă, limitarea excesivă a instituţiei 
proprietăţii private din sistemul economic de atunci s-a 
dovedit a fi până la urmă una dintre cauzele eşecului 
economic, care au dus la criza politică a sistemului. 
La sfârşitul epocii sale regimul a încercat să facă faţă 
evidenţelor prin autorizarea activităţii cooperativelor 
şi a altor forme de iniţiativă de antreprenoriat privat. 
Dar a fost prea târziu. Cu demolarea vechiului regim 
politic institutuţia proprietăţii private şi-a confirmat 
viabilitatea sa in societate cu o putere vulcanică. Pro-
prietatea privată şi-a asumat imediat laurii întâietăţii 
pe scara valorilor sociale, devalorizând şi subminând 
totodată pentru un timp toate celelalte valori – cultura, 
ştiinţa, arta şi însăşi personalitatea umană ca valoare în 
sine şi ca izvor al tuturor valorilor sociale.

 Nu este exclus că, pe lângă unele erori comise în 
promovarea reformelor economice şi sociale la etapa 
iniţială a tranziţiei, impunerea instituţiei proprietăţii 
private ca supravaloare socială în acea perioadă poate 
fi explicată şi prin faptul că a avut loc o răbufnire 
extrem de puternică a instinctului social de proprietar, 
refulat cu multă abilitate în totalitarism, dar care s-a 
dovedit totuşi unul invincibil. Posibil, pentru faptul că 
în psihologia individuală a unor indvizi instinctul dat 
este adesea asociat cu cel biologic al supravieţuirii, dar 
şi cu cel social al autoafirmării ca personalitate. Parţial, 
asocierea dată este îndreptăţită. Mai puţin îndreptăţită 
pare a fi atitudinea unilaterală faţă de proprietatea 
privată ca faţă de o garanţie material-economică sigu-
ră a supravieţuirii sau supraestimarea ei ca temei de        
autoafirmare individuală. Ambiguitatea unor asemenea 
viziuni este atât de evidentă, încât orice exemplificare 
în sensul dat ar fi de prisos. Nu întâmplător, în lumea 
civilizată sunt puse în evidenţă şi înalt admirate nu atât 
proporţiile colosale propriu-zise ale unor proprietăţi, 
cât serviciile prestate pentru binele întregii societăţi în 
procesul administrării unor asemenea proprietăţi, cum 
ar fi, de exemplu, numărul locurilor de muncă create, 
valoarea salariilor şi a pachetelor sociale ale lucrăto-
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rilor, mărimea impozitelor achitate, actele de caritate, 
activităţile de mecenat etc.

Aici vom aminti că savantul constituţionalist a 
formulat principiul utilităţii sociale a proprietăţii în lu-
crarea Anteproiect de Constituţie întocmit de Secţia de 
Studii a Partidului Ţărănesc cu o Expunere de motive 
de C. Stere, datată, după cum s-a mai arătat, cu anul 
1922, expunându-l în art.26 alin.1 din proiectul propus 
în lucrare în felul următor: „Dreptul de proprietate are 
de temelie utilitatea socială. Cuprinsul şi limitele lui 
sînt determinate de lege”.12 Vom atenţiona încă o dată 
cititorul interesat asupra spiritului avansat al găndirii 
ştiinţifico-practice steriene, remarcând că asemenea 
idei se vor afirma doar peste zeci de ani în constituţiile 
postbelice ale statelor europene: Italia (1947), Portuga-
lia (1976), Spania (1978). De exemplu, laconic şi foarte 
expresiv este formulată funcţia socială a proprietăţii 
în Legea de bază a Republicii Federale a Germaniei 
(1949) în art.14 alin.2: „Proprietatea obligă. Folosi-
rea ei trebuie să servească totodată binelui comun”.13 
Această „servire binelui comun” este nu altceva decât 
expresia unei forme de cooperare socială, la care, de 
fapt, urma să cheme, în viziunea lui Constantin Stere, 
viitoarea Constituţie prin clauzele respective. De spiri-
tul necesităţii unei asemenea cooperări sociale urmează 
să se pătrundă şi membrii societăţii tranzitive, antrenaţi 
în edificarea statului de drept şi în implementarea prin-
cipiilor economiei de piaţă. Noile forme de cooperare 
socioeconomică la nivel de societate sunt cerute im-
perios de noile realităţi socioeconomice. 

Cu cât mai mult avansează societatea tranzitivă pe 
calea reformelor socioeconomice, cu atât devine mai 
sesizabilă necesitatea exercitării unor funcţii sociale 
de către instituţia proprietăţii, ca expresie a utilităţii 
sociale a proprietăţii – a servirii binelui comun. Sun-
tem conştienţi de faptul că într-o societate tranzitivă 
atât proporţiile propriu-zise, cât şi posibilităţile admi-
nistrării eficiente a proprietăţii private sunt, din varii 
motive, incomparabile cu cele din societăţile demo-
craţiei industriale înalt dezvoltate. Dar şi în condiţiile 
noastre instituţia proprietăţii private poate şi trebuie 
să contribuie, în măsura posibilităţilor, la reducerea 
discrepanţei dintre starea materială a păturilor soci-
almente vulnerabile şi cea a familiilor aparte relativ 
bine asigurate material. Considerăm că deocamdată 
este prematur a vorbi despre ultimele ca despre o pă-
tură socială bine conturată în societatea noastră. Este 
bine cunoscut faptul că discrepanţa esenţială dintre 
starea materială a păturilor sociale polare provoacă în 
societate antagonism, inerţie socială, pesimism, lipsa 
încrederii în instituţiile politice ale statului, scepti-
cism faţă de valorile democratice etc. De exemplu, 

este probat statistic că discrepanţa dată are, în mod 
special, o influenţă cu mult mai nocivă asupra stării 
criminalităţii în comparaţie cu starea de sărăcie ge-
nerală sau, cu atât mai mult, cu cea de prosperitate 
relativ omogenă a tuturor membrilor societăţii. În 
context, proprietatea privată (figurat vorbind şi având 
în vedere, fără doar şi poate, proprietarii ei) este che-
mată să-şi aducă obolul la atenuarea unuia dintre cele 
mai grave conflicte sociale în societăţile tranzitive, 
care se soldează prin antagonism economic, social şi 
psihologic între păturile socioeconomice polarizate. 
Modalităţile de acţiune pot fi cele mai diverse – de 
la investiţiile în economia naţională, crearea noilor 
locuri de muncă, majorarea pachetelor sociale şi până 
la acţiuni de caritate şi mecenat. Aici vom menţiona 
că, pe lângă exercitarea unei misiuni sociale onora-
bile, instituţia proprietăţii private, prestând anumite 
servitute sociale, nu face altceva decât să-şi asigure 
şi pe această cale condiţii favorabile de securitate şi 
dezvoltare economică. 

Totodată, este necesar să menţionăm încă un aspect 
al problemei privind utilitatea socială a proprietăţii 
private, important pentru societăţile în tranziţie. 
Suntem de părere că reprezentaţii aşa-numitelor 
pături defavorizate ale populaţiei au ajuns în situaţia 
socioeconomică precară nu atât din cauza că aceştia 
au fost lipsiţi de capacitatea de a se adapta la schim-
bările socioeconomice radicale, survenite în societatea 
tranzitivă, cât pe motivul că au fost adesea lipsiţi de 
posibilitatea unei asemenea adaptări. Atât din cauze 
obiective, cât şi pe motivul unor greşeli, lacune sau 
atitudini ignorante, admise în promovarea reformelor 
economice şi sociale, unica opţiune socială accesibilă 
acestei părţi a societăţii a fost pentru un timp cea a 
supravieţuirii în condiţiile date. În acest context, fe-
nomenul emigrării din ţara noastră a reprezentanţilor 
păturilor sociale respective, precum şi cel al optării 
pentru cetăţenia altor state, sunt cu totul explicabile 
din punctul de vedere al condiţiilor socioeconomice 
şi politice de funcţionare a societăţii noastre într-o 
anumită perioadă. În domeniul macroeconomic este 
bine cunoscut termenul „opţiunea ieşirii”, care sem-
nifică posibilitatea consumatorului de a refuza la un 
produs şi de a alege altul de fiecare dată când este 
nemulţumit. Savanţii explică: „În politică posibilitatea 
opţiunii ieşirii urmează să fie înţeleasă ca posibilitatea 
realizării unuia sau mai multor aspecte ale existenţei în 
calitate de cetăţean al altui stat”.14 Altceva este faptul, 
remarcat în continuare de acelaşi autor, că orice opţi-
une a cetăţeanului, fie şi cea mai simplă, presupune o 
apreciere (adesea neconştientizată) a politicii bugetare 
şi economice a statului în întregime. Şi aceasta este o 
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apreciere foarte eficientă, deoarece ea impune statul 
să ia măsuri urgente în domeniul respectiv.15 

 În cazul statului nostru, având în vedere posibilită-
ţile financiar-economice deocamdată foarte modeste, 
una dintre căile redresării situaţiei socioeconomice a 
păturilor defavorizate ale populaţiei ar fi cea de încu-
rajare pe toate căile a dezvoltării instituţiei proprietăţii 
private, contribuind în modul cel mai activ la forma-
rea unui strat social numit pătura de mijloc. Aceasta 
semnifică grupul socioeconomic al populaţiei, care are 
un venit mediu, dar suficient pentru asigurarea unui 
nivel de trai decent în sensul adevărat al cuvântului. 
După cum se ştie, anume acest grup social este destul 
de activ, inclusiv din punct de vedere sociopolitic, şi 
interesat de susţinerea cursului reformator în economie 
şi politică. El poate acorda sprijinul consistent necesar 
în promovarea reformelor democratice de către auto-
rităţile statale şi este capabil să joace rolul „liantului 
social” între toate păturile socale în scopul solidarizării, 
consolidării lor şi mobilizării la acţiuni de cooperare 
socială spre „binele comun”. 

 Cele expuse vin să ne convingă că proprietatea 
privată, din momentul apariţiei sale în societatea uma-
nă, a fost mereu un factor important, care a influenţat 
dezvoltarea societăţii. El, însă, este întotdeauna pus în 
acţiune de către factorul uman, iniţiativa economică 
privată fiind indispensabilă progresului economic şi 
social al societăţii. De aici întrebarea, dacă a fost posi-
bilă evoluţia firească a fenomenului statal în perioada 
sovietică în condiţiile, când din sistemul factorilor ce 
influenţează hotărâtor dezvoltarea societăţii şi a statului 
au fost practic înlăturaţi doi cei mai importanţi factori – 
proprietatea privată şi iniţiativa economică individuală, 
este una retorică. Prin urmare, pentru revenirea societăţii 
noastre în făgaşul evoluţiei general acceptate de ome-
nirea civilizată ca optimală în acest moment istoric de 
dezvoltare a societăţii umane, este absolut necesar să fie 
readuşi în prim-plan socioeconomic anume aceşti doi 
factori importanţi – individualitatea umană cu spiritul ei 
de iniţiativă şi proprietatea privată. Acesta ar fi un punct 
sigur de reper pentru societatea noastră tranzitivă, care 
se află în căutarea unui sistem de coordonate adecvat 
pentru orientarea generală a societăţii şi a statului pe 
calea transformărilor democratice.

 Transpusă în materie de drept, această sarcină de 
ordin social, economic şi juridic poate fi formulată 
ca una de creare a tuturor condiţiilor necesare pentru 
garantarea dreptului la proprietate privată, protecţia 
şi consolidarea acesteia în conformitate cu stipulările 
din articolele 46 – „Dreptul la proprietate privată şi 
protecţia acesteia”, 126 – „Economia” şi art.127 – 
„Proprietatea” din Constituţia Republicii Moldova. 

Deşi purtând evidente accente economice, realizarea 
acestei sarcini poate avea un impact benefic sesizabil 
asupra evoluţiei sociopolitice a societăţii noastre, 
orientând-o spre idealul statului, care era văzut de 
către Constantin Stere ca stat al unităţii naţionale şi al 
solidarităţii reale.16 Ne exprimăm convingerea că şi în 
condiţiile actuale de avansare a crizei economice drep-
tul la proprietatea privată urmează să fie respectat cu 
cea mai mare rigoare, locul şi rolul statului în procesul 
dirijării economiei naţionale fiind supus unei evaluări 
foarte atente, creându-se toate garanţiile necesare pen-
tru încurajarea în continuare a iniţiativei individuale 
de antreprenoriat.

Cât priveşte propunerile din Anteproiect referitoare 
la stipularea constituţională a unui şir întreg de 
garanţii socioeconomice pentru reprezentanţii 
păturilor sociale muncitoare, vom remarca caracterul 
lor mult mai avansat decât al normelor respective din 
noua Constituţie (1923). Specialiştii în materie de 
istoria constituţionalismului susţin: „Ca şi în cazul 
proiectului de constituţie redactat de C. Stere, dar 
într-o proporţie mult mai redusă, varianta finalmente 
acceptată introducea o garanţie etatică, al cărei obiect 
era protejarea factorilor de producţie. O protecţie 
ce implica – aşa cum politica, oricît de timidă, din 
epoca interbelică o va proba – intervenţia statului în 
chestiunile legate de reglementarea muncii salariale, 
ca şi în domeniul instituirii unorforme juridice de 
asigurare a salariaţilor. Este acesta un embrion, 
în care pot fi recunoscute o serie dintre drepturile 
sociale, definitorii pentru constituţiile adoptate după 
sfîrşitul celui de-al doilea război mondial”.17 Nu ne 
rămâne decât să constatăm încă o dată că în viziunile 
sale asupra drepturilor şi libertăţilor omului savantul 
constituţionalist Constantin Stere păşea cu mult 
înaintea vremurilor.

Savanţii remarcă că în perioada modernă constitu-
ţiile statelor europene (inclusiv Constituţia României 
din 1866) au declarat proprietatea de orice natură 
sacră şi inviolabilă. În locul acestei concepţii a rolului 
strict individualist al proprietăţii, după primul război 
mondial s-a creat o nouă atitudine faţă de proprietatea 
privată, căreia i s-a atribuit o funcţie socială, fiindcă 
fiecare proprietate trebuia să se conformeze intereselor 
publice.18 „Contribuţiile interbelice ale doctrinei şi 
jurisprudenţei româneşti sunt substanţiale şi ele au 
fost orientate în aceeaşi direcţie ca şi investigaţiile 
ştiinţifice şi jurisprudenţa altor state democratice 
din acea epocă care se confruntau cu probleme 
similare. Eforturile tuturor statelor în acest domeniu 
au culminat apoi cu adoptarea unor acte normative 
internaţionale, printre care şi Convenţia Europeană 
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a Drepturilor Omului, care prevede, în art.1, dreptul 
fiecărui om la respectarea proprietăţii lui, privarea de 
proprietate făcându-se doar pentru cauză de utilitate 
publică în condţiile prevăzute de lege şi de principiile 
generale ale dreptului internaţional”, susţine doctorul 
habilitat în drept, profesorul Elena Aramă.19 După 
cum ne-am convins, viziunile lui Constantin Stere 
asupra reglementărilor constituţionale ale dreptului la 
proprietate corespundeau perfect celor mai avansate 
în acea perioadă tendinţe europene în abordarea 
problemelor respective. Considerăm caracterul 
progresiv, avansat, corespunzător celor mai înalte 
standarde ştiinţifico-practice europene în domeniu 
drept una dintre trăsăturile distinctive ale concepţiei 
steriene asupra drepturilor şi libertăţilor omului.

Note:

1. A se vedea: R.Grecu. Constantin Stere despre dreptul 
la libertatea individuală // Avocatul poporului, 2009, nr. 4, 
p.8-11. 

2. A se vedea: C.Stere. Curs de drept constituţional 
(Litografiat). – Biblioteca Academiei de Ştiinţe a României, 
1910, p.493-494.

3. Ibidem, p.496, 499.
4. Ibidem, p.496-498. 
5. Ibidem, p.500.
6. Ibidem, p.505. 
7. Ibidem, p.509-510. 

8. A se vedea: Anteproiect de Constituţie întocmit de 
Secţia de Studii a Partidului Ţărănesc cu o Expunere de 
motive de C. Stere, p.101-104.

9. Ibidem, p.104-105.
10. A se vedea: B.Negru. Unele principii constituţionale 

privind proprietatea şi dreptul la proprietate // Analele Ştiin-
ţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. 
Serie nouă, nr.4. Proprietatea şi reglementarea ei juridică. 
– Chişinău, 2000, p.14.
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Studii, articole, note, amintiri. – Chişinău, 1991, p.341. 
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13. A se vedea: В.Е. Чиркин. Конституционное 
право зарубежных стран. – Москва, 1997, р.91, 92.

14. С.М. Шахрай. Глобализация. Государство. Пра-
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SuMMARY
The Constitution of Republic of Moldova identifies the basic scope of the State, which is edification 

of a democratic State, governed by the rule of law, formation of civil society, guaranteeing the human 
dignity, the rights and freedoms of the people, equality before the law, and exclusion of all forms of dis-
crimination.

K

СущноСть  и  значение  КонСтитуции  в  
правовом  гоСударСтве

Георге КостаКи,
доктор хабилитат права, профессор

ион Муруяну

показали всевозрастающую роль Конституции в 
формировании новой правовой системы, в развитии 
демократии, самоуправления. Курс на построение 
в Республике Молдова демократического право-
вого государства является реальным выражением 
движения к новым рубежам, к открытому, свобод-
ному обществу. Правовое государство – не только 
одна из высших социальных ценностей, призван-
ных утверждать гуманистические начала, но и 
инструмент обеспечения прав и свобод личности, 
средство борьбы с бюрократизмом, местничеством 
и ведомственностью, формой осуществления 
народовластия. Его построение невозможно без 
демократической Конституции.

В этом смысле демократическая Конституция 
призвана выполнять ряд важнейших функций, 
которые в принципе раскрывают ее сущность и 
социальное назначение, характеризуют основные 
направления ее воздействия на общественные от-
ношения, отражающие особенности конституци-
онных норм и институтов.1

Любому государству, даже самому демократиче-
скому, присуща тенденция злоупотребления властью. 
Поэтому общество объективно нуждается в Консти-
туции как ограничителе государственной власти.        
В связи с этим, одной из ведущих функций совре-
менной Конституции является ограничительная.2 

Ограничительная функция Конституции про-
является в том, что ее нормы выполняют роль 
ограничителя необоснованного вмешательства 
государства в частную жизнь личности, в вопросы 
организации и функционирования общественных 
формирований, в том числе политических партий, 
религиозных организаций.

С этой точки зрения, Конституция – акт не 
только государства, но и общества. Ее ценность 

для общества заключается, прежде всего, в том, что 
она ограничивает возможность органов государства 
вмешиваться в личную жизнь человека и гражда-
нина, создает общие модели поведения, которым 
должны следовать и гражданин, и государство. 
Конституция связывает их взаимными правами и 
обязанностями.

Если в прошлом под „конституцией” понима-„конституцией” понима-конституцией” понима-” понима- понима-
ли только устройство государства, то глубокие 
преобразования Великой французской буржуаз-
ной революции конца XVIII века наполнили это 
понятие принципиально новым содержанием. 
Из способа закрепления строя абсолютистского 
государства с неограниченной властью Конститу-
ция стала Основным Законом, который закрепил 
строй конституционного государства, в котором 
власть ограничена суверенитетом народа, правами 
человека и гражданина, составляющими сферу 
индивидуальной автономии личности, свободную 
от вторжения государства и его агентов.3 Данная 
функция проявляется и в том, что Конституция 
призвана ограничивать законодательную власть в ее 
законотворчестве, ориентируя ее принимать законы 
на основе и в строгом соответствии с конституци-
онными предписаниями, а не наоборот.

C точки зрения В.О. Лучина4, юридический 
аспект действия Конституции проявляется в ее 
регулятивных функциях. Регулятивные функции 
раскрывают юридические возможности Консти-
туции, показывают, как проявляется ее специфи-
ческое назначение в упорядочении общественных 
отношений в зависимости от их характера и зна-
чения для социального развития. Регулятивные 
функции выражают основные направления право-
вого воздействия Конституции на общественные 
отношения в целях обеспечения их оптимального 
функционирования посредством создания им со-
ответствующих границ, рамок, закрепления их в 

онституционные реформы последних лет, 
проводившиеся в бывших республиках СССР, 



Nr. 6, iunie 2009REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

10

качестве господствующих, неприкосновенных и 
охраняемых государством, а также посредством 
оформления характера их развития, содействия 
изменению и совершенствованию общественных 
отношений, порождения новых прогрессивных 
общественных отношений.

К регулятивным функциям относятся: учреди-
тельная, правонаделительная, организационная, 
охранительная и функция социально-нормативной 
ориентации (программная). Это соответствует 
особенностям Конституции, а также тем формам 
и способам, с помощью которых ее нормы воздей-
ствуют на общественные отношения.

Учредительная функция Конституции выра-
жается в признании и юридическом оформлении 
важнейших социально-экономических и полити-
ческих институтов. 

В юридической литературе отмечается, что Кон-
ституция выполняет функцию учреждения нового 
государственно-правового и конституционного по-
рядка. С помощью этой функции конституируется 
правовая и политическая структура, определяются 
устройство и полномочия важнейших государствен-
ных органов различных ветвей власти. Роль данной 
функции заключается в том, что Конституция яв-
ляется политико-правовой основой для развития 
общества и государства.

В сущности, принятие новой Конституции 
означает конституционную революцию, так как 
Конституция содержит свод новых принципов ор-
ганизации государства и общества, в соответствии 
с которыми еще предстоит преобразовать полити-
ческую и правовую систему.5

С учредительной функцией Конституции тесно 
связаны правонаделительная и организационная 
функции. Правонаделительная функция Конститу-
ции проявляется в установлении основ правового 
статуса различных субъектов государственно-
правовых отношений и, прежде всего, органов 
власти, в обеспечении необходимых связей между 
ними. Организационная функция состоит в том, 
что Основной Закон закрепляет систему органов 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, определяет основы взаимодействия и взаимо-
отношений между ветвями власти, устанавливает 
основы компетенции различных государственных 
органов. 

Важно отметить, что, закрепляя в своих нормах 
структуру и систему государственной власти, ком-
петенцию государственных органов, принципы и 
формы их деятельности, Конституция выполняет 
стабилизирующую роль по отношению к государству, 

очерчивает поле его функционирования и возмож-
ности влияния на социальные процессы.

Значительной является и политическая функ-
ция Конституции, которая выражается в том, что 
Основной Закон является инструментом государ-
ственной политики, проведения общесоциальных 
мероприятий; устанавливает основы политического 
режима, принципы организации и деятельности 
политической системы общества. Эта функция 
проявляется, прежде всего, в том, что в Консти-
туции закрепляются идеи и принципы, задачи и 
стратегические цели государственной политики в 
различных сферах общественной жизни. В услови-
ях построения суверенного и независимого, демо-
кратического, социального, правового государства, 
формирования гражданского общества необходимо 
именно в Основном Законе закрепить демократи-
ческую направленность развития общества и госу-
дарства, способствовать становлению, с помощью 
конституционных средств, новых демократических 
институтов. 

Конституция – результат сочетания различных 
интересов, юридическая форма их соединения и 
консенсуса, средство достижения мира и нацио-
нального согласия. Она не только юридический, но 
и политический документ, выражающий политиче-
ский и социальный компромисс между различными 
силами, который достигается в процессе политиче-
ской борьбы. В этом аспекте она является итоговым 
документом, который закрепляет результаты этой 
борьбы и вместе с тем отражает достигнутую сту-
пень развития общественных отношений, которые 
служат предметом ее регулирования.6

Конституция имеет также программную функ-
цию. Государство и общество должны иметь ориен-
тиры своего развития. Нормативно наиболее четко 
это закрепляется на уровне основных законов.

Конституция призвана не только закрепить до-
стижения государства и общества на период ее при-
нятия, но и ставить новые цели, задачи, ориентиры 
на будущее, например: построение суверенного и 
независимого, демократического, правового и соци-
ального государства. Соответственно, Конституция 
содержит в себе программные положения, которые 
имеют большое значение для выработки стратегии 
их развития, определяет направления внутренней 
и внешней политики государства.7 С этой точки 
зрения, принятие Конституции Республики Молдова  
– это не завершение конституционного процесса, а 
его начало на качественно новой правовой базе.

Основной Закон выполняет и геополитиче-
скую функцию, которая проявляется в том, что                     
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«национальная конституция призвана играть важ-
ную внешнеполитическую роль, задавая главные 
рамки национальных государственных интере-
сов».8

Эту функцию Конституции называют еще 
внешнеполитической, поскольку Основной За-
кон – важнейший политико-правовой фундамент 
внешнеполитической деятельности государства 
в целях обеспечения национальных интересов.           
В Конституции устанавливаются основные прин-
ципы внешней политики государства, оказываю-
щие влияние на авторитет государства в мировом 
сообществе.

Охранительная функция характеризует Кон-
ституцию с точки зрения направленности ее норм 
на защиту конституционного строя, указывает на 
механизм ее «самообеспечения», «самозащиты». 
В широком смысле, эта функция реализуется 
Конституцией в целом, как важнейшим политико-
правовым актом, а в узком – через содержащиеся 
в ней, хотя и в ограниченном числе, запреты и 
специфические санкции.

Авторитет Конституции как Основного Закона 
государства закрепляется добровольным и созна-
тельным исполнением ее предписаний. Однако 
мировая практика свидетельствует о многочислен-
ных случаев их несоблюдения. Конституционные 
требования нередко нарушаются даже парламен-
тами, представителями исполнительной власти на 
высшем уровне, главами государств, что нередко 
ведет к конституционному кризису. Поэтому очень 
своевременной и актуальной является проблема 
установления конституционной ответственности 
за нарушения норм Основного Закона, выработки 
адекватных механизмов защиты конституционного 
строя, его важнейших политико-правовых институ-
тов. К сожалению, нормы Конституции Республики 
Молдова недостаточно защищены от нарушений. 

Неотъемлемой для демократической Конститу-
ции является правозащитная функция. С этой точки 
зрения, Конституция представляется как своеобраз-
ный каталог прав человека и гражданина, который, в 
свою очередь, базируется на международных пактах 
и правах человека. Это функция может быть реализо-
вана в полной мере, если будут обеспечены независи-
мость судебной власти, ее высокий авторитет, четкое 
взаимодействие законодательной, исполнительной, 
судебной ветвей власти, если права человека будут 
положены в основе государственной политики.

Конституция – основа развития конституцион-
ного правосознания, поэтому она выполняет также 
воспитательную функцию. Воспитательная роль 

Конституции не менее важна, чем ее роль в упо-
рядочении государственных дел. В Конституции 
содержатся важные идеи конституционализма, вы-
работанные мировой практикой государственного 
строительства, требование уважения прав и свобод 
человека и гражданина, задачи государства по раз-
витию культуры.

Воспитательная функция Конституции может 
быть в полной мере реализована, если будет обе-
спечено уважение к ней самой, как к ценности, 
основополагающему нормативно-правовому акту 
государства и общества.

Возникнув как Основной Закон государства, 
Конституция, несмотря на все революции, ре-
формы, состязания политических сил, различных 
политических учений, на особенности права в той 
или иной стране, остается главным элементом 
любой национальной правовой системы. И сколь 
бы аргументированными не казались отдельные 
пессимистические оценки современных моделей 
Конституции, при значительном общественном 
повороте именно с прогрессивным Основным Зако-
ном государства слои общества связывают, так или 
иначе, желаемые преобразования, свои надежды и 
чаяния, перемены к лучшему.

Значение и необходимость новой Конституции 
в Республике Молдова обуславливалась потреб-
ностью формирования современной системы 
права. Конституция регулирует наиболее важные 
общественные отношения, определяет направления 
правового регулирования социальных связей, за-
крепляет аксиомы государственной и общественной 
жизни, принципы, являющиеся основой правопо-
рядка. Именно Конституция устанавливает модели 
поведения для больших групп населения, опреде-
ляет основы правового статуса представительных, 
исполнительных и судебных органов, задавая им 
демократический или антидемократический режим 
функционирования, закрепляет основы правового 
статуса гражданина, ограничивает вмешательство 
государства в его жизнь, что имеет большое значе-
ние для обеспечения прав и свобод личности, для 
развития демократических процессов.

Исходя из того, что конституционные нормы 
задают тон развитию всего отраслевого законода-
тельства национальной правовой системы и что ее 
действие распространяется на всех, есть основания 
считать, что Конституция Республики Молдова 
обладает особой социальной ценностью для обще-
ства, государства и личности. Это вытекает из ее 
специфики как Основного Закона, из возможностей 
ее влияния на социальные процессы. 
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В таком качестве Конституция проявляется 
как:

1) нормативно-правовой акт, обладающий выс-
шей юридической силой и определяющий демокра-
тическую направленность развития государства и 
общества, всей правовой системы;

2) документ, в котором нашли воплощение цен-
ности и идеалы мирового конституционализма 
(приоритет прав личности, республиканская форма 
правления, разделение властей, политическое и 
идеологическое многообразие, суверенитет народа, 
равенство перед законом и т.д.); 

3) акт, устанавливающий границы вмешатель-
ства государства в личную и ассоциативную жизнь 
граждан (ограничительная функция); 

4) информационная ценность, поскольку, 
знакомясь с текстом Конституции, граждане 
Республики Молдовы, иностранцы, лица без 
гражданства, отечественные и зарубежные юри-
дические лица, государственные органы получают 
информацию о конституционном строе страны, 
правовом статусе человека и гражданина, поли-
тическом режиме, территориальном устройстве 
государства, гарантиях прав личности и т.д., т.е. 
Конституция представляется как своеобразный 
паспорт государства;

5) инструмент обеспечения баланса социальных 
интересов различных групп и слоев населения;

6) документ, консолидирующий общество на 
определенном этапе развития; 

7) акт, содержащий в себе программные по-
ложения;

8) основа модернизации государства и общества, 
фактор демократизации социума;

9) основа стабильности государственного и 
общественного строя;

10) база устойчивости демократического кон-
ституционного статуса личности.

Очень важно отметить, что конституционные 
нормы, с одной стороны, противостоят произволу 
и беззаконию, а с другой – обеспечивают простор 
для упорядоченной социальной свободы и актив-
ности личности. Являясь базой текущего законо-
дательства, они определяют его демократическую 
направленность, ориентированность на права и 
свободы человека и гражданина.

Значимость действующей Конституции уси-
ливается и тем, что ее нормы являются нормами 
прямого действия и обладают такими свойствами, 
как общеобязательность, нормативность, формаль-
ная определенность, высокая обеспеченность, а 
также другими важными качествами, имеющими 

существенное значение для государства, обще-
ства, человека.

Конституция дает возможность обеспечить 
устойчивый порядок в общественных отношениях, 
создает нормативную базу деятельности государ-
ственных и общественных структур, всех субъектов 
права в рамках конституционно-правового поля. 
Высшая юридическая сила конституционных по-
ложений состоит в том, что они позволяют созда-
вать условия, при которых обеспечивается единый 
правовой порядок на всей территории страны.

Конституционные нормы, будучи, как правило, 
нормами обобщающего характера, детализируются 
в текущем законодательстве, что позволяет соз-
дать эффективный механизм реализации функций 
государства, защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

Ценность Конституции заключается и в том, 
что применение ее норм дает возможность до-
стигнуть запрограммированных результатов. Обес-
печенность ее норм гарантируется возможностью 
применения принуждения к их нарушителям. 
Большое значение в этом отношении имеют нормы 
отраслевого законодательства, детализирующие 
конституционные нормы.

Неоспоримую значимость Конституции нель-
зя отрывать от значимости права как регулятора 
общественных отношений. В цивилизованном 
обществе нет другой такой системы социальных 
норм, как право, которая смогла бы обеспечить 
целесообразное регулирование экономических, 
государственно-политических, организационных 
и ряда иных отношений, обеспечивая при этом 
реализацию демократических, духовных, нрав-
ственных начал. «Право обладает такими свой-
ствами, благодаря которым возможно ввести в 
социальную жизнь всеобщую, стабильную, строго 
определенную по содержанию, гарантированную 
государством систему типовых масштабов по-
ведения, функционирующую постоянно и непре-
рывно во времени».9 Оно является уникальной 
социальной ценностью.

В целом, Конституция имеет социальную зна-
чимость не только для государства, поскольку 
устанавливает систему и структуру государствен-
ных органов, но и для общества. Через институты 
правосудия, иные формы обеспечения прав чело-
века, конституционные нормы выступают важным 
инструментом в руках граждан в деле защиты своих 
прав и свобод. Конституция закрепляет основы 
правового регулирования не только государства, но 
и иных элементов политической системы, что имеет 
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существенное значение для становления структур 
гражданского общества.10

Конституция, являясь актом, обладающим выс-
шей юридической силой, может активно влиять и 
влияет на формирование в Республике Молдова 
гражданского общества, его структур. Она воздей-
ствует на данный процесс через: 

– закрепление важнейших политико-правовых 
принципов, которым должны следовать все ин-
ституты гражданского общества (права человека, 
верховенство права, политический, экономический 
и идеологический плюрализм и т.д.);

– содействие структурированию общества в 
развитое, упорядоченное, культурное общество, 
поскольку гражданское общество не должно быть 
хаотичным, а структурно упорядоченным, функ-
ционирующим на демократических началах;

– становление целостной правовой системы 
Молдовы, ориентированной на права личности;

– недопущение необоснованного вмешательства 
государства в жизнь общества и гражданина;

– через закрепление основ компетенции орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления;

– определение правовых основ организации 
и функционирования важнейших структур граж-
данского общества и, прежде всего, политических 
партий, других объединений граждан.

Гражданское общество начинается с граждани-
на, его свободы, благополучия, активной позиции в 
политико-правовой сфере. Соответственно, задача 
конституционного регулирования состоит в том, 
чтобы обеспечить с помощью правовых средств 
условия для реализации прав и свобод человека, 
равноправия, для обеспечения  соблюдения че-
сти и достоинства личности, свободы выражения 
мнений.

Конституция – уникальный нормативно-
правовой акт, и это должно быть осознано граж-
данами нашей страны. Она обладает мощным 
регулятивным потенциалом, значительной соци-
альной энергией. Как средство, инструмент со-
циальных преобразований, ее потенциал должен 
использоваться значительно эффективнее, чем 
это имеет место сейчас. Вне всякого сомнения, 
надо повышать престиж Конституции в сознании 
людей, подчеркивать ее демократические устои, 
роль в обеспечении преобразований в обществе и 
государстве, значимость для гарантирования прав 
и свобод человека и гражданина.

Конституция является инструментом не только 

в руках государства, но и общества, человека в от-
стаивании своих прав. Это однако еще не в полной 
мере осознано ни обществом, ни личностью.

Для построения правового государства в Респу-
блике Молдова необходимо повышение роли Кон-
ституции как Основного Закона, стимулирующего 
развитие демократических процессов, плюрализм 
мнений, обеспечение подлинного народовластия. 
Формирование такого государства неотделимо от 
развития демократии. Самоуправление народа мо-
жет осуществляться только при господстве право-
вого закона, исключающего произвол и анархию, 
любые проявления своеволия должностных лиц. 
Для этого необходима современная правовая систе-
ма, центром которой является Конституция.

Фундаментальное значение имеет тот факт, что 
демократическое государство всегда является кон-
ституционным. Но не всякое государство, имеющее 
Конституцию, является конституционным и демо-
кратическим. Многое зависит от политического 
режима, методов реализации государственной 
властью своих полномочий, от воплощения на прак-
тике демократических положений Конституции. 

Соответственно, необходимо внедрить в обще-
ственную практику, в сознание людей идеи кон-
ституционализма, воспитать уважение к Конститу-
ции, к закону, как основополагающие регуляторы 
общественных отношений. Без уважения к праву, 
к закону невозможно построение правового госу-
дарства, формирование гражданского общества, 
обеспечение демократии. 
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SuMMARY
In the framework of this article, it is carried out a comparative successive examination between the 

offence prevented in the art.286 PC RM and the taking hostage offence (art.280 PC RM), the mass disor-
der offence (art.285 PC RM), the hooliganism offence (art.287 PC RM), the ruffianism offence (art.283 
PC RM) etc. Among other things, it is reached the conclusion that there can not be a „part-whole” re-
lationship between the idioms: public order and public security. Emerging even from the Chapter XIII 
title of the Special Part from the Penal Code we find out that the legislator conceived as individualities 
these two social values. And the notions which denote them are narrowly complementary. However, their 
meaning never interpolates. 

A
publice” din Partea Specială a Codului penal. De aceea, 
în mod vădit, există asemănări între acţiunile care dez-
organizează activitatea penitenciarelor şi infracţiunile 
care au acelaşi obiect juridic generic.

În acest plan, considerăm că, în primul rând, trebuie 
făcută delimitarea dintre infracţiunea prevăzută la 
art.286 C.pen. RM şi infracţiunea de luare de ostatici 
(art.280 C.pen. RM). Ambele aceste infracţiuni fac parte 
din categoria infracţiunilor contra securităţii publice. 
De asemenea, ele pot presupune aplicarea violenţei sau 
ameninţarea cu violenţa. În cazul ambelor infracţiuni, 
subiectul este persoana fizică responsabilă care, la mo-
mentul săvârşirii faptei, a atins vârsta de 14 ani.

Totuşi, în afară de asemănări, există şi deosebiri între 
luarea de ostatici şi acţiunile care dezorganizează activi-
tatea penitenciarelor. Identificarea acestor deosebiri este 
cu atât mai importantă, cu cât luarea de ostatici poate 
fi săvârşită şi în condiţiile unei instituţii penitenciare. 
În această privinţă, V.P. Emelianov afirmă, pe bună 
dreptate: „Pericolul social sporit al luării de ostatici în 
condiţiile instituţiei penitenciare constă în pericolul real 
pentru viaţa şi sănătatea persoanelor luate în calitate de 
ostatici, precum şi în perturbarea funcţionării normale 
a instituţiei penitenciare. În acest caz, pe făptuitor îl 
interesează nu atât personalitatea victimei, cât mai ales 
posibilitatea de a o folosi ca factor de presiune asupra 
destinatarului revendicării avansate de făptuitor”.1

Aşadar, deosebirile dintre infracţiunea prevăzută la 
art.286 C.pen. RM şi infracţiunea prevăzută la art.280 
C.pen. RM sunt următoarele:

1) în cazul luării de ostatici, obiectul juridic special 
îl reprezintă, inclusiv, relaţiile sociale cu privire la 
libertatea fizică a persoanei; astfel de relaţii şi valori 
sociale nu pot să constituie obiectul juridic special al 
infracţiunii prevăzute la art.286 C.pen. RM;

2) victima infracţiunii prevăzute la art.286 C.pen. RM, 
poate fi numai condamnatul pornit pe calea corectării 
sau reprezentantul administraţiei instituţiei penitencia-
re. În contrast, în cazul infracţiunii prevăzute la art.280 
C.pen. RM, victimă poate fi oricare persoană. În legă-
tură cu aceasta, are dreptate M.F. Kostiuk, când afirmă 
că, dacă luarea de ostatici e săvârşită într-o instituţie 
penitenciară, ca victime apar nu numai reprezentanţii 
administraţiei instituţiei penitenciare, dar şi: procuro-
rii; reprezentanţii organizaţiilor obşteşti; persoanele 
venite în vizită la condamnaţi etc.2;

3) în cazul luării de ostatici, victima „este nu un 
obiectiv, ci un mijloc de presiune asupra destinatarului 
revendicării”.3 Pentru infracţiunea de luare de ostatici 
este specific că, în afară de victimă şi făptuitor, întot-
deauna există o terţă persoană – destinatarul reven-
dicărilor făptuitorului – şi anume: statul, organizaţia 
internaţională, persoana juridică sau fizică, un grup de 
persoane. Din contra, în ipoteza acţiunilor care dezorga-
nizează activitatea penitenciarelor, victima infracţiunii 
este obiectivul presiunii exercitate de către făptuitor. În 
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cazul acestei infracţiuni, nu este necesar să existe vreo 
terţă persoană având calitatea de destinatar al revendi-
cărilor făptuitorului;

4) conţinutul faptei prejudiciabile este diferit în cazul 
celor două infracţiuni confruntate: luarea sau reţinerea 
persoanei în calitate de ostatic (în cazul infracţiunilor pre-
văzute la art.280 C.pen. RM); terorizarea condamnaţilor 
porniţi pe calea corectării, săvârşirea atacurilor asupra 
administraţiei, organizarea în aceste scopuri de grupuri 
criminale sau participarea activă la asemenea grupuri (în 
cazul infracţiunii prevăzute la art.286 C.pen. RM);

5) luarea de ostatici poate fi săvârşită nu numai prin 
aplicarea violenţei sau ameninţarea cu violenţa, dar 
şi pe alte căi (de exemplu, prin înşelăciune). În cazul 
acţiunilor care dezorganizează activitatea penitenciare-
lor, ca metode de săvârşire a infracţiunii apar aplicarea 
violenţei sau ameninţarea cu violenţa;

6) din art.280 C.pen. RM reiese că scopul special al 
infracţiunii de luare de ostatici îl constituie scopul de a 
sili statul, organizaţia internaţională, persoana juridică 
sau fizică ori un grup de persoane să săvârşească sau să 
se abţină de la săvârşirea vreunei acţiuni în calitate de 
condiţie pentru eliberarea ostaticului. Scopul special al 
infracţiunii prevăzute la art.286 C.pen. RM este altul: 
scopul terorizării condamnaţilor porniţi pe calea corec-
tării sau al săvârşirii atacurilor asupra administraţiei. În 
plus, acest scop special al infracţiunii se atestă doar în 
cazul a două din cele patru modalităţi ale acţiunilor care 
dezorganizează activitatea penitenciarelor: organizarea 
de grupuri criminale; participarea activă la grupurile 
criminale;

7) subiectul infracţiunii prevăzute la art.286 
C.pen. RM are calitatea specială de persoană care îşi 
execută pedeapsa cu închisoare. Subiectul infracţiunii 
de luare de ostatici nu are vreo calitate specială;

8) răspunderea pentru luarea de ostatici se agravea-
ză în prezenţa circumstanţelor agravante specificate la 
alin.(2) sau (3) art.280 C.pen. RM. Art.286 C.pen. RM 
nu stabileşte nici o circumstanţă agravantă;

9) la alin.(4) art.280 C.pen. RM se prevede un caz 
special de liberare a făptuitorului de răspundere penală: 
„Persoana care, benevol sau la cerinţele reprezentan-
ţilor autorităţilor, a eliberat ostaticul se liberează de 
răspundere penală, dacă acţiunile ei nu conţin o altă 
componenţă de infracţiune”. În art.286 C.pen. RM nu 
se prevede nici un caz special de liberare de răspundere 
penală. Liberarea de răspundere penală pentru acţiunile 
care dezorganizează activitatea penitenciarelor este 
posibilă numai dacă sunt atestate condiţiile necesare, 
prevăzute de normele Capitolului VI din Partea Gene-
rală a Codului penal.

După identificarea principalelor deosebiri dintre 
infracţiunea de luarea de ostatici şi acţiunile care 

dezorganizează activitatea penitenciarelor, întrebarea 
care se impune este: care va fi calificarea în cazul în 
care persoana, care îşi execută pedeapsa cu închisoa-
re, săvârşeşte atacul asupra administraţiei, urmărind 
scopul luării sau reţinerii în calitate de ostatici a repre-
zentantului administraţiei, după care îl ia sau îl reţine 
în calitate de ostatic, urmărind scopul special indicat 
în art.280 C.pen. RM?

În cazul dat, prima soluţie, care ar fi admisibilă, 
este calificarea conform art.280 şi art.286 C.pen. RM: 
doar luarea sau reţinerea persoanei în calitate de os-
tatic depăşeşte limitele laturii obiective a infracţiunii 
prevăzute la art.286 C.pen. RM. Este adevărat. Însă, 
dacă acceptăm această soluţie, va rezulta că, pentru 
aceeaşi săvârşire a atacurilor asupra administraţiei, 
făptuitorul va fi tras la răspundere de două ori. Or, 
în ipoteza descrisă mai sus, făptuitorul nu poate pur 
şi simplu să ia sau să reţină pe cineva în calitate de 
ostatic. Pentru a-i reuşi aceasta, el aplică violenţa sau 
ameninţă cu violenţa reprezentantul administraţiei 
instituţiei penitenciare. În afară de aceasta, metoda la 
care recurge făptuitorul este atacul.

Deci, este necesar să alegem soluţia de calificare din 
celelalte două rămase: 1) art.280 C.pen. RM; 2) art.286 
C.pen. RM. Considerăm că, prin prisma principiului 
„in dubio pro reo”, dacă luarea de ostatici e săvârşită 
în prezenţa circumstanţelor agravante prevăzute la 
alin.(3) art.280 C.pen. RM, atunci calificarea trebuie 
făcută conform art.286 C.pen. RM. În celelalte cazuri, 
calificarea urmează să se facă potrivit alin.(1) sau (2) 
art.280 C.pen. RM.

În alt context, dezordinile în masă (art.285 
C.pen. RM) reprezintă o altă infracţiune contra secu-
rităţii publice, care necesită a fi delimitată de acţiunile 
care dezorganizează activitatea penitenciarelor.

În opinia lui V.G. Gromov, printre principalele cauze, 
care pot determina săvârşirea dezordinilor în masă, în 
condiţiile instituţiei penitenciare, sunt: atitudinea brutală 
a personalului penitenciar faţă de condamnaţi; organi-
zarea proastă a alimentării condamnaţilor; conflictele 
dintre liderii condamnaţilor din cauza controlului asupra 
sferelor de influenţă etc.4

Între dezordinile în masă şi acţiunile care dezor-
ganizează activitatea penitenciarelor există mai multe 
tangenţe:

1) obiectul juridic secundar al ambelor infracţiuni 
îl pot forma relaţiile sociale cu privire la sănătatea sau 
integritatea corporală a persoanei;

2) obiectul material al celor două infracţiuni îl poate 
reprezenta corpul persoanei;

3) violenţa poate caracteriza latura obiectivă atât a 
dezordinilor în masă, cât şi a acţiunilor care dezorga-
nizează activitatea penitenciarelor;
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4) activitatea organizatorică a subiectului infrac-
ţiunii este specifică atât pentru fapta prevă zută la 
alin.(1) art.285 C.pen. RM, cât şi pentru una din cele 
patru modalităţi ale acţiunilor care dezorganizează 
activitatea penitenciarelor;

5) participarea activă a subiectului infracţiunii la 
săvârşirea faptei infracţionale este specifică atât pentru 
fapta prevăzută la alin.(3) art.285 C.pen. RM, cât şi 
pentru una din cele patru modalităţi ale acţiunilor care 
dezorganizează activitatea penitenciarelor;

6) în sensul dispoziţiei de la alin.(1) art.285 C.pen. RM, 
organizarea sau conducerea unor dezordini în masă 
poate fi însoţită de dezorganizarea activităţii normale 
inclusiv a instituţiilor penitenciare;

7) în cazul ambelor infracţiuni, subiectul este per-
soana fizică responsabilă care, la momen tul săvârşirii 
faptei, a atins vârsta de 14 ani.

Pe lângă aceste asemănări, coraportul dintre dezordi-
nile în masă şi acţiunile care dezorganizează activitatea 
penitenciarelor este marcat şi de deosebiri:

1) în art.286 C.pen. RM se stabileşte răspunderea, 
printre altele, pentru organizarea de grupuri criminale; 
în opoziţie, în art.285 C.pen. RN se prevede răspun-
derea, printre altele, pentru organizarea nu de grupuri 
criminale, dar de dezordini în masă;

2) în sensul alin.(1) art.285 C.pen. RM, dezorgani-
zată poate fi activitatea normală nu numai a instituţiilor 
penitenciare, dar şi a altor instituţii, a întreprinderilor, 
organizaţiilor sau a transportului;

3) în sensul alin.(3) art.285 C.pen. RM, se incrimi-
nează fapta de participare activă la săvârşirea actelor de 
violenţă sau la batjocorirea persoanelor, la incendierea 
sau distrugerea de bunuri în timpul dezordinilor în masă. 
În contrast, în art.286 C.pen. RM se are în vedere, printre 
altele, participarea activă la grupurile criminale;

4) nici circumstanţele agravante specificate la 
alin.(2) art.285 C.pen. RM, nici fapta prevăzută la 
alin.(4) art.285 C.pen. RM nu se pot integra acţiunilor 
care dezorganizează activitatea penitencia re lor. 

În urma stabilirii asemănărilor şi deosebirilor dintre 
infracţiunea de dezordini în masă şi infracţiunea prevă-
zută la art.286 C.pen. RM, să încercăm să răspundem 
la următoarea întrebare: care trebuie să fie calificarea, 
dacă persoanele, care îşi execută pedeapsa cu închisoare 
organizează sau conduc dezordini în masă, însoţite de 
terorizarea condamnaţilor porniţi pe calea corectării sau 
de săvârşirea atacurilor asupra administraţiei? Consi-
derăm că, în cazul dat, calificarea trebuie făcută doar 
conform alin.(1) art.285 C.pen. RM. Nu va fi necesară 
calificarea suplimentară potrivit art.286 C.pen. RM. 
Aceasta deoarece terorizarea condamnaţilor porniţi pe 
calea corectării sau săvârşirea atacurilor asupra adminis-
traţiei constituie exemple de dezorganizare a activităţii 

normale a instituţiilor penitenciare. Deci, se absorb de 
infracţiunea de dezordini în masă, aşa cum o sugerează 
regula fixată la art.118 C.pen. RM.

Din motive similare, considerăm că numai art.285 
C.pen. RM este aplicabil în cazul în care are loc par-
ticiparea activă la terorizarea condamnaţilor porniţi pe 
calea corectării sau la săvârşirea atacurilor asupra ad-
ministraţiei, în timpul dezordinilor în masă. În virtutea 
regulii înscrise la art.118 C.pen. RM, în această ipoteză, 
răspunderea urmează a fi aplicată în baza alin.(3) 
art.285 C.pen. RM.

În altă ordine de idei, în doctrina penală se atrage 
atenţia de mult timp asupra necesităţii deli mitării acţi-
unilor care dezorganizează activitatea penitenciarelor, 
de infracţiunea de huliga nism (art. 287 C.pen. RM).5 
Această necesitate este condiţionată de faptul că ordinea 
publică este o valoare socială care este protejată şi în 
condiţiile instituţiei penitenciare. În acest sens, are drep-
tate M.F. Kostiuk când afirmă că prin „ordine publică 
în cadrul instituţiei penitenciare” se înţelege relaţiile 
sociale regle mentate de normele dreptului execuţional 
penal şi de alte norme, asigurând ordinea, securitatea şi 
inviolabilitatea persoanei şi a patrimoniului, precum şi 
activitatea normală a instituţiei peniten ciare.6 

Totuşi, nu trebuie de uitat că deşi fac parte din ace-
laşi grup de infracţiuni, acţiunile care dezorganizează 
activitatea penitenciarelor şi infracţiunea de huliganism 
au obiecte juridice speciale diferite. Datorită faptu-
lui că infracţiunea de huliganism este o infracţiune 
contra ordinii publice, iar infracţiunea prevăzută la 
art.286 C.pen. RM este o infracţiune contra securităţii 
publice.

În acest context, este cazul de consemnat că nu toţi 
autorii percep corect corelaţia dintre ordinea publică 
şi securitatea publică, privite ca valori sociale ocrotite 
de legea penală. De exemplu, A.V. Gotovţev susţine că 
dacă „ordinea publică constituie asigurarea securităţii 
oame ni lor, atunci securitatea publică reprezintă şi asi-
gurarea integrităţii patrimoniului, şi activitatea normală 
a surselor de pericol sporit, prezentând pericol pentru 
persoană şi societate. Din aceasta derivă concluzia că 
noţiunea de securitate publică este mai largă decât noţi-
unea de ordine publică”.7 Bineînţeles, nu putem accepta 
o asemenea concluzie. Nu poate exista raportul „parte–
întreg” între ordinea publică şi securitatea publică. Din 
denumirea Capitolului XIII al Părţii Speciale a Codului 
penal rezultă cu claritate că legiuitorul a conceput cele 
două valori sociale ca fiind de sine stătătoare una faţă 
de cealaltă. Noţiunile care desemnează cele două valori 
sociale sunt complementare. Însă, semantismul lor nu 
se intercalează.

Din aceleaşi motive nu putem fi de acord nici cu A.V. 
Kudelici, care priveşte ca sinonime noţiunile „ordinea 
publică” şi „securitatea publică”.8
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Bineînţeles, între infracţiunea de huliganism şi ac-
ţiunile care dezorganizează activitatea penitenciarelor 
există asemănări:

1) obiectul juridic secundar al ambelor infracţiuni îl 
pot constitui relaţiile sociale cu privire la sănătatea, in-
tegritatea corporală sau libertatea psihică a persoanei;

2) obiectul material al ambelor infracţiuni îl poate 
reprezenta corpul persoanei;

3) violenţa sau ameninţarea cu violenţa poate să 
reprezinte latura obiectivă atât a infracţiunii de huli-
ganism, cât şi a acţiunilor care dezorganizează acti-
vitatea penitenciarelor. Sub acest aspect, are dreptate 
S.Brînză, când, în urma analizei, ajunge la concluzia 
că două din cele patru modalităţi ale infracţiunii de 
huliganism sunt: acţiunile intenţionate care încalcă 
grosolan ordinea publică şi exprimă o vădită lipsă de 
respect faţă de societate, însoţite de aplicarea violenţei 
asupra persoanelor; acţiunile intenţionate care încalcă 
grosolan ordinea publică şi exprimă o vădită lipsă de 
respect faţă de societate, însoţite de ameninţarea cu 
aplicarea violenţei asupra persoanelor9;

4) în ipoteza ambelor infracţiuni, fapta prejudiciabilă 
se exprimă în acţiune, care, la rândul ei, presupune patru 
modalităţi normative alternative;

5) ambele infracţiuni comparate sunt infracţiuni 
formale, pentru consumarea lor nefiind obligatorie 
survenirea vreunor urmări prejudiciabile;

6) intenţiile huliganice, motiv obligatoriu în ipoteza 
infracţiunii de huliganism10, poate determina săvârşirea 
acţiunilor care dezorganizează activitatea penitencia-
relor;

7) persoana fizică responsabilă, care, la momentul 
comiterii faptei, a atins vârsta de 14 ani, poate fi su-
biect atât al acţiunilor care dezorganizează activitatea 
penitenciarelor, cât şi al huliganismului, când acesta e 
prevăzut la alin.(2) sau (3) art.287 C.pen. RM.

Dar, între cele două infracţiuni confruntate există şi 
suficiente deosebiri. În afară de diferenţa vizând obiectul 
juridic principal al infracţiunii, la care ne-am referit 
anterior, mai pot fi remarcate următoarele diferenţe:

1) nu există tangenţe între acele modalităţi ale infrac-
ţiunii de huliganism şi ale acţiunilor care dezorganizează 
activitatea penitenciarelor, care nu implică aplicarea 
violenţei sau ameninţarea cu violenţa;

2) nici victima infracţiunii de huliganism, nici su-
biectul acesteia, nu trebuie să aibă vreo calitate specială. 
Spre deosebire de victima şi subiectul acţiunilor care 
dezorganizează activitatea penitenciarelor;

3) infracţiunii prevăzute la art.286 C.pen. RM nu-i 
sunt cunoscute circumstanţele agravante specificate la 
alin.(2) art.287 C.pen. RM;

4) în sensul dispoziţiei de la alin.(3) art.287 
C.pen. RM, reprezintă mijloace speciale de săvârşire 

a huliganismului agravant: 1) arma de foc, cuţite-
le, boxurile sau alte arme albe; 2) obiectele special 
adaptate pentru vătămarea integrităţii corporale sau 
a sănătăţii.11 Deci, calitatea specială a mijlocului de 
săvârşire a infracţiunii se ia în consideraţie la califi-
carea faptei prevăzute la alin.(3) art.287 C.pen. RM. 
În contrast, săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.286 
C.pen. RM – cu folosirea armei, a muniţiilor, a sub-
stanţelor explozive ori a dispozitivelor ce le imită, a 
mijloacelor tehnice special pregătite, a substanţelor 
nocive şi radioactive, a preparatelor medicamentoase 
şi a altor preparate chimico-farmacologice – va cântări 
doar la individualizarea pedepsei, contând la agravarea 
acesteia (în virtutea prevederilor de la lit.k) alin.(1) 
art.77 C.pen. RM);

5) în funcţie de gradul de pericol social, infracţiunea 
de huliganism prezintă complementa ri tate faţă de fapta 
de huliganism nu prea grav, prevăzută la art.164 din 
Codul cu privire la contravenţiile administrative; în Co-
dul cu privire la contravenţiile administrative nu există o 
normă complementară în raport cu art.286 C.pen. RM. 
În schimb, o asemenea normă există în Codul de execu-
tare, fiind vorba de art.264 „Abateri disciplinare”. 

Într-o altă ordine de idei, este necesar să răspundem 
la următoarea întrebare: care trebuie să fie calificarea, 
în situaţia în care persoana care îşi execută pedeapsa cu 
închisoare săvârşeşte acţiuni intenţionate care încalcă 
grosolan ordinea publică şi exprimă o vădită lipsă de 
respect faţă de societate, acţiuni însoţite de terorizarea 
condamnaţilor porniţi pe calea corectării sau de săvâr-
şirea atacurilor asupra administraţiei? Considerăm că, 
în ipoteza descrisă, apelând la principiul „in dubio pro 
reo”, dar şi la prevederile art.118 C.pen. RM, califica-
rea urmează să se efectueze conform art.287 C.pen. RM. 
Or, în ultimă instanţă, terorizarea condamnaţilor porniţi 
pe calea corectării, ca şi săvârşirea atacurilor asupra 
administraţiei, sunt nu altceva decât cazuri particulare 
ale aplicării violenţei sau ameninţării cu violenţa.

În altă ordine de idei, nu putem trece cu vede-
rea problema delimitării infracţiunii de banditism 
(art.283 C.pen. RM) de infracţiunea prevăzută la 
art.286 C.pen. RM.

Am menţionat anterior, că în trecut s-a admis aplica-
rea legii penale prin analogie, atunci când ca banditism 
erau calificate acţiunile care dezorganizează activitatea 
penitenciarelor, săvârşite în grup. Abia la 29.09.1953, în 
Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a URSS „Cu 
privire la înlăturarea neajunsurilor în practica judiciară 
referitoare la infracţiunile săvârşite în locurile de deten-
ţie”, nr.8, s-a explicat că este inadmisibilă condamnarea 
pentru banditism în cazurile de nesupunere sau rezis-
tenţă opusă administraţiei lagărului, atunci când lipsesc 
semnele infracţiunii de banditism.12
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În legătură cu aceasta, nu putem agrea expresia 
„organizarea bandei, în sensul art.286 C.pen. RM”.13 
Legiuitorul consemnează, în dispoziţia art.286            
C.pen. RM, organizarea unui grup criminal, nu organi-
zarea unei bande: oricare bandă este un grup criminal, 
dar nu oricare grup criminal este o bandă. De aceea, 
ne raliem la punctul de vedere, exprimat de J.V. Os-
trovskih, care se referă la infracţiunile presupunând 
organizarea unor grupuri de persoane: „Specificul 
acestor infracţiuni este condiţionat de trăsăturile lor 
variabile. Diferenţa dintre respectivele infracţiuni 
constă în aceea că sunt create asocieri infracţionale, 
care se deosebesc între ele, aşa ca: banda; formaţiunea 
paramilitară ilegală; organizaţia (asociaţia) criminală; 
organizaţia care atentează la persoană şi drepturile aces-
teia; asociaţia extremistă etc.”.14 Într-adevăr, doar din 
motivul că legiuitorul a denumit în mod diferit asemenea 
asocieri infracţionale, putem deduce că noţiunile care le 
desemnează au o încărcătură semantică diferită.

Astfel, referindu-se la bandă, M.V. Gevorkean afirmă 
că aceasta este o specie a grupului criminal organizat, 
căruia îi sunt caracteristice toate trăsăturile grupului 
criminal organizat şi care, în plus, are următoarele 
trăsături specifice:

– planificarea activităţii infracţionale;
– repartizarea rolurilor între participanţi în procesul 

săvârşirii infracţiunii;
– stabilitatea componenţei grupului şi caracterul 

concordant al activităţii participanţilor;
– consecvenţa formelor şi metodelor activităţii 

infracţionale;
– durata relativ îndelungată a existenţei grupului şi 

numărul relativ mare al infracţiunilor săvârşite;
– înarmarea grupului;
– urmărirea de către participanţi a scopului de ata-

care.15

Cu siguranţă, nici pe departe toate aceste trăsături 
sunt specifice şi grupului criminal, specificat în art.286 
C.pen. RM.

Alte deosebiri, pe care le consemnăm în procesul de 
comparare a infracţiunii de banditism şi a infracţiunii 
prevăzute la art.286 C.pen. RM, sunt:

1) acţiunea prejudiciabilă în cazul banditismului 
cunoaşte trei modalităţi normative alternative, faţă de 
cele patru consemnate în cazul acţiunilor care dezorga-
nizează activitatea penitenciarelor;

2) lipsa calităţii speciale a victimei şi a subiectului 
infracţiunii, în ipoteza banditismului;

3) scopul special de atacare a persoanelor juridice 
sau fizice, urmărit în cazul banditismului, diferă de      
scopul terorizării condamnaţilor porniţi pe calea corec-
tării sau al atacării administraţiei, care poate fi urmărit în 
ipoteza infracţiunii prevăzute la art.286 C.pen. RM.

Din perspectiva celor menţionate, să încercăm să 
răspundem la întrebarea: care trebuie să fie calificarea în 
cazul organizării de către cei, care îşi execută pedeapsa 
cu închisoarea, a unor bande (armate) în scopul atacării 
reprezentanţilor administraţiei instituţiei penitenciare? 
Este greu a stabili, care din cele două norme – art.283 
sau art.286 C.pen. RM – este norma generală şi, respec-
tiv, norma specială? În situaţia descrisă, fiecare din ele 
prevede anumite cazuri particulare ale faptelor pe care le 
incriminează. De aceea, apelând la principiul „in dubio 
pro reo”, vom sprijini totuşi soluţia calificării conform 
art.286 C.pen. RM.
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SuMMARY
 Since the beginning of low crystallization, France have an essential role in Europe. The decrees 

of 1673 and 1681 are the basis of commercial law of many countries, and Napoleons Codes which 
enact(covers) civil and penal law are still valid in some countries, one of them being Romania. On the 
community level, France has a very important role in forming the Union, having a striking contribution 
in developing the European law.

FRANŢA  ŞI COMUNITATEA  EUROPEANă 
ion ŢuŢuianu,

doctor în drept, lector universitar (Universitatea de Stat din Bacău)

important de gândire juridică europeană, mai ales 
prin Codul ei civil, dar şi prin celelalte coduri, care 
au influenţat codurile juridice ale altor ţări, iar prin 
aceste coduri – o mare parte a societăţii europene. 
Modul acesta de influenţă franceză a creat un fel de 
frontiere juridice europene, altele decât frontierele 
politice. Extinderea dreptului francez, în litera sau 
în spiritul său, asupra unui teritoriu vast s-ar explica 
prin unele antecedente comune ale dreptului civil din 
Europa apuseană, prin dezvoltarea structurilor social-
economice care aveau asemănări. Atât în privinţa 
organizării de stat, cât şi a codificării care s-a produs, 
nu prin preluarea de la cod la cod, ci de la articol la 
articol, cum s-a procedat în alte ţări europene1, şi au 
fost adaptate la realităţile evenimentelor politice le-
gate de începutul constituirii statului naţional român 
prin Unirea Principatelor.2 Trebuie de precizat că in-
fluenţa franceză asupra dreptului român modern şi-a 
spus cuvântul chiar sub domniile fanariote, în mod 
special, în ultimele legiferări ale acestei perioade, în 
ambele principate române, prin Codurile deosebit de 
importante ale domnitorilor Scarlat Callimachi (1812-
1818)3 şi Ioan Vodă Caragea (1812-1818)4, coduri 
juridice rămase în vigoare până la codificarea făcută 
sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza. 

Aşa cum prin codurile napoleoniene şi prin prestigi-
oasele ei instituţii de învăţământ, mai ales în secolul al 
XIX-lea, Franţa a influenţat formarea dreptului pozitiv 
pentru alte ţări europene, cu merite incontestabile în 
evoluţia ordinii de drept în Europa, nici în secolul al 
XX-lea nu poate fi deloc trecută cu vederea contri-
buţia majoră a Franţei la formarea Uniunii Europene 
şi, implicit, a dreptului comunitar european. Învăţaţii 

care se ocupă de ideea Europei unite mai fac referire 
şi la faptul că, înainte cu secole, regele francilor Carol 
cel Mare (768-814), prin cuceririle asupra saxonilor, 
avarilor şi longobarzilor, prefigura o astfel de uniune5 
de state şi popoare, motiv pentru care se mai atribuie 
acestui rege şi apelativul de „părinte al Europei”. În 
tentativa sa de unificare juridică, Carol cel Mare a 
promulgat câteva reglementări legate de principalele 
domenii ale guvernării şi care se aplicau pretutindeni 
şi tuturor marilor domenii rurale, în învăţământ şi 
legislaţie. Referitor la segmentul de populaţie la care 
erau aplicabile, aceste reglementări cuprindeau atât 
marile diviziuni politice şi administrative ale regatului, 
cât şi pe trimişii împăratului, numiţi missi dominici. 
Carol a încercat să modifice, să unifice moneda prin 
instituirea unui nou sistem monetar care avea la bază 
moneda de argint, dinarul. Altă reformă importantă, 
nefinalizată, însă, a fost cea în domeniul dreptului şi 
legislaţiei. Întrucât legislaţia barbară, spre deosebire 
de cea romană, era întemeiată pe dreptul persoanelor, 
avea şi un puternic caracter etnic. Din acest considerent, 
francii, burgunzii, longobarzii sau goţii erau guvernaţi 
de sisteme de drept foarte diferite. Carol cel Mare 
dorea să înlocuiască această diversitate juridică cu 
un drept al pământului care să se aplice unitar tuturor 
persoanelor care trăiau în regatul şi apoi în imperiul 
său. Deşi nefinalizată, aceasta rămâne una dintre cele 
mai revoluţionare tentative carolingiene şi una dintre 
încercările care lasă să se întrevadă posibilitatea unei 
unităţi juridice europene.6

O reformă de succes, însă, a fost unificarea mo-
nastică, care avea să modeleze Europa medievală la 
începuturile sale datorită numărului, prestigiului şi 
activităţii călugărilor. Reuşita reformei monastice 
avea să determine întărirea rolului lumii monahale în 

n epoca modernă, Europa era împărţită în sfere de 
influenţă juridică, iar Franţa constituia un centru 
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secolele al IX-lea şi al XII-lea, în domeniile cultural 
şi social din întreaga creştinătate. 

Dar factorul care a acţionat în vederea construcţiei 
europene în viziunea carolingiană îl constituie cultura 
în genere. Carol cel Mare socotea că erudiţia este o 
expresie a puterii şi un instrument necesar al acesteia, 
iar, în vederea îndeplinirii acestei îndatoriri monarhice, 
se vedea nevoit să se sprijinie pe clericii cu calităţi de 
excepţie. Pentru realizarea planului său, Carol a recurs 
la întreg potenţialul cultural al imperiului şi nu doar la 
franci. Apoi, a inclus în planul său şi reprezentanţi ai 
unor ţări, care nu făceau parte din imperiu: irlandezi, 
anglo-saxoni şi spanioli.

Omul neinstruit, care a fost împăratul Carol cel 
Mare, a realizat o memorabilă reformă culturală. În 
domeniul literelor s-a trecut la utilizarea noilor carac-
tere în grafia textelor, denumite „minuscule caroline”, 
clare, standardizate, elegante şi mult mai lizibile, 
ceea ce i-a făcut pe unii învăţaţi să aprecieze această 
scriere ca fiind prima caligrafie de sorginte europeană. 
Cărturarii timpului au început să descopere valenţele 
complexe ale punctuaţiei, contribuind la inteligibili-
tatea textelor.

În perioada carolingiană se constată şi formarea 
germenilor celor trei viitoare state europene, cu rol 
esenţial în Europa, anume: Franţa, Germania şi Italia. 
Însă, după moartea lui Carol cel Mare, urmaşul său 
Ludovic cel Pios7 nu a mai putut rezolva problemele 
cu care se confrunta vastul imperiu moştenit de la 
părintele său. De asemenea, proiectul de căsătorie a 
lui Carol cel Mare cu împărăteasa Irina a Bizanţului 
(797-802) se înscria tot în planul carolingian de refacere 
a unităţii pierdute a Imperiului Roman în fruntariile 
de odinioară lăsate de Cezar şi de legitimarea sa ca 
unic împărat al creştinătăţii.8 În felul acesta se păstra 
„doctrina imperiului unic, fiindcă doctrina imperială a 
unui imperiu unic se baza pe dogma unui Dumnezeu 
unic, pentru că numai în calitate de delegat temporal 
al lui Dumnezeu împăratul putea exercita autoritatea 
divină pe pământ”.9 

După moartea lui Ludovic cel Pios, în baza înţele-
gerii dintre fiii săi, Lothar şi Ludovic Germanicul, ca 
urmare a jurămintelor de la Strasbourg, din 842, şi păcii 
de la Verdun, din 843, imperiul carolingian avea să se 
divizeze în Francia Orientală şi Francia Occidentală, 
locuite de două popoare care aveau să devină france-
zii şi germanii, cu o a treia zonă între ele, care avea 
să devină Italia. În felul acesta se prefigurau cele trei 
zone predominante ale Europei, drept primă imagine 
a celor trei viitoare state din Europa modernă şi con-
temporană: Franţa, Germania şi Italia.10 Astfel, prima 
încercare de construire politică a Europei sub semnul 

creştinătăţii a lui Carol cel Mare a fost reuşită doar în 
parte, fiindcă rămânea incompletă, lipsindu-i partea 
răsăriteană a continentului, Imperiul bizantin desprins 
de Occident. Însă, avea să urmeze un mileniu de vid 
politic pe direcţia unităţii europene, menţinută doar la 
nivelul conştiinţei spirituale, dar şi această conştiinţă 
spirituală europeană s-a deteriorat prin ruptura dintre 
Roma şi Constantinopol, din 1054, rămasă în istorie 
drept marea schismă.11 Această schismă, deşi eveniment 
religios, a contribuit substanţial la ruperea unităţii eu-
ropene şi la accentuarea rivalităţilor politice. Edificiul 
politic al lui Carol cel Mare, întitulat Imperiul Roman, 
s-a dovedit viabil pentru scurtă vreme, fiind lipsit de 
stabilitate din cauza conduitei şi mentalităţii populaţiei, 
noilor invazii de popoare migratoare, dificultăţilor de 
administrare, condiţiilor materiale precare, în paralel 
cu lipsa instrumentelor necesare de protejare şi menţi-
nere a unităţii imperiului, confruntat, pe deasupra, cu 
ambiţii şi intrigi. Totuşi, ideea europeană nu a dispă-
rut cu totul în perioada postcarolingiană, dar ea se va 
exprima apoi timp de veacuri mai mult prin termenul 
de „creştinătate”.

Juristul francez Pierre Dubois (1260- 1321) publică 
o carte despre Recuperarea Ţării Sfinte, în care susţinea 
ideea unei Europe federale, argumentând necesitatea 
reformării bisericii, generalizarea învăţământului laic, 
separarea atribuţiilor clerului de ale laicilor. El propu-
nea formarea unei federaţii europene cu un organism 
central, un „conciliu” format din înţelepţi, pricepuţi, 
credincioşi şi bogaţi, care să nu poată fi persoane 
corupte. 

 Se mai menţionează şi propunerea făcută în anul 
1464 de către regele Georges de Podebrady al Boemiei 
(1420-1471) regelui Franţei, Louis XI, de constituire a 
unei confederaţii europene, dotată cu instituţii comune, 
o Curte de Justiţie, un buget federal şi o armată comună, 
dar cu limitarea suveranităţii statelor componente12, 
această construcţie europeană fiind determinată de 
pericolul otoman. Alianţa europeană propusă urma 
să fie condusă de un colegiu principi care să arbitreze 
neînţelegerile dintre state, făcându-se posibilă astfel 
asigurarea păcii europene. Proiectul prevedea ca fiecare 
ţară să aibă un vot în consiliul de conducere.

Regele Henric al IV-lea (1553-1610) al Franţei şi 
Navarei făcea un proiect intitulat Marea intenţie, ce 
viza reorganizarea Europei sub forma unei federaţii 
numită „Republica creştină”. Proiectul proclama 
egalitatea şi libertatea religioasă a tuturor cetăţenilor, 
conducerea aparţinând unui „senat” care avea rolul de a 
preveni şi a reglementa diferendele dintre state. Această 
republică creştină urma să cuprindă 15 state (5 monarhii 
elective, 6 monarhii ereditare şi 4 republici), care, pe 
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lângă senatul format din delegaţii numiţi de fiecare stat, 
mai trebuia să aibă şi forţe armate comune.

În 1713, francezul Irénée de Castel (1658-1743), 
abate de Saint Pierre, a publicat lucrarea Proiectul 
pentru a face pacea permanentă în Europa, în care pro-
movează ideea de evitare a războaielor şi de asigurare 
a unei „păci prezente şi viitoare”. El susţine că pentru 
dezvoltarea comerţului şi obţinerea prosperităţii gene-
rale, suveranii ar trebui să încheie o alianţă perpetuă, 
să se supună unui „senat european”, care să dispună 
de o armată comună, întreţinută de statele membre. 
Mai propunea şi un sistem de securitate colectivă, 
care urma să asigure existenţa şi integritatea statelor 
participante.

Contele de Saint-Simon (1760-1825), în lucrarea 
Despre reorganizarea societăţii europene sau pentru 
necesitatea şi mijloacele de a reuni popoarele Europei 
într-un singur corp politic, păstrând fiecăruia indepen-
denţa sa naţională, exprimă convingerea că armonia 
între statele europene se va putea rezolva printr-o 
reformă globală a societăţii. El preconiza o societate 
industrială europeană, condusă de elitele administrative 
şi economice, precum şi un „parlament european”, 
alcătuit din reprezentanţi ai tuturor statelor membre, 
indiferent de naţionalitate. Parlamentele ţărilor urmau 
să recunoască supremaţia unui parlament european, iar 
guvernele naţionale – supremaţia unui guvern supra-
naţional. Guvernul supranaţional avea să răspundă în 
faţa parlamentului european, care urma să fie învestit 
şi cu puterea de a judeca diferendele care ar fi putut să 
apară între ţări.

 Evenimentele istorice ulterioare până la Revoluţia 
franceză şi Imperiul napoleonian au scos la iveală mari 
rivalităţi politice economice şi religioase între puterile 
europene. Revoluţia franceză din 1789 a adus noile 
principii privind drepturile omului şi ale cetăţeanului, 
dar şi drepturile popoarelor, cu universalismul lor spe-
cific cosmopolitismului iluminist, apoi directoratul şi 
imperiul Franţei au făcut ca o mare parte a Europei să 
fie organizată pe model francez, pentru câteva decenii. 
Chiar Napoleon în exilul din insula Sfânta Elena afirma 
că intenţionase a face „din toate popoarele Europei un 
singur popor”, iar construcţia napoleoniană „Europa 
franceză”, configurată prin forţa armelor, viza imperiul 
continental şi chiar universal, plan prăbuşit odată cu 
dispariţia împăratului. Principalul motiv al eşecului 
consta în faptul că Napoleon şi-a fundamentat întreaga 
strategie de construire a unei Europe unite pe acţiuni 
militare, fără o ideologie însă.13 

Unificarea europeană a constituit subiect de in-
spiraţie şi susţinere chiar şi pentru scriitori şi filosofi 
francezi, de-ar fi să menţionăm doar pe: Voltaire,   

Jean Jacques Rousseau, care se afirmă ca unul dintre 
exponenţii străluciţi ai transformărilor petrecute în 
secolul al XVIII-lea14, apoi Saint-Simon, Prudhon sau 
Victor Hugo, care şi-au exprimat convingerile lor eu-
ropene. Astfel, Victor Hugo (1802-1885), în lucrarea 
sa Apel pentru Statele Unite ale Europe, afirma că 
„Europa are nevoie de o naţionalitate europeană”, iar 
în mesajul adresat Congresului Păcii de la Lugano îşi 
exprima convingerea că va exista o republică europeană 
şi se vor forma Statele Unite ale Europei. 

Deşi netraduse în viaţă, aceste manifestări consti-
tuie o dovadă a vechimii şi a permanenţei speranţe a 
învăţaţilor sau a oamenilor politici francezi în unitatea 
Europei. Ei susţineau că unificarea europeană ar pre-
întâmpina războaiele, întrucât statele democratice au 
mai mare disponibilitate pentru pace decât regimurile 
autocrate. Dacă din punctul de vedere al aprofundării 
teoretice, secolul al XIX-lea a prefigurat unitatea euro-
peană şi a cunoscut naşterea ideii de „Statele Unite ale 
Europei”, idee propusă de Congresul de ştiinţe politice 
de la Paris, din 1900, congres care crea şi o revistă 
pentru propagarea ideilor proiectului, totuşi nu s-au 
putut împiedica cele două războaie mondiale din prima 
jumătate a secolului al XX-lea, războaie declanşate pe 
fondul renaşterii naţionalismului şi totalitarismului15 în 
cea mai mare parte a Europei. 

După primul război mondial, ideea unei federaţii 
europene a fost reluată de contele austriac Richard 
Coudenhove-Kalergi (1894-1967), în special prin 
lucrarea Paneuropa, publicată în anul 1923, în care 
prevedea mai ales constituirea unei federaţii europene 
fondate pe limitări de suveranitate consimţite de sta-
tele europene, iar pentru realizarea acestui proiect şi 
acţionarea asupra opiniei publice el a creat mişcarea 
Uniunea Paneuropeană, al cărei preşedinte de onoare a 
devenit francezul Aristide Briand (1862-1932). Jurist, 
ziarist, diplomat, om politic şi de stat, strălucit orator, 
Briand a fost deputat, de 11 ori prim-ministru şi de 26 
de ori ministru al guvernului Franţei, a fost iniţiator al 
proiectului creării blocului Paneuropa sub hegemonia 
franceză, iar de numele lui se leagă şi un Memorandum 
pentru crearea Statelor Unite ale Europei (1930). În 
acest proiect european, ca filofrancez incontestabil, 
prieten al lui Aristide Briand16 şi european convins, nu 
trebuie ignorată nici susţinerea şi contribuţia prestigio-
sului jurist şi diplomat român Nicolae Titulescu.17 

În ceea ce priveşte aplicabilitatea proiectului       
Paneuropa, Edouard Herriot (1872-1957), scriitor, 
om politic şi de stat francez, a avut în 1925 o primă 
iniţiativă guvernamentală franceză în favoarea Uniunii 
Europene, exprimându-şi marea sa dorinţă de a vedea 
apariţia Statelor Unite ale Europei. În anul 1930 el a 
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lansat ideea realizării unei uniuni europene în cadrul 
Societăţii Naţiunilor.

Gaston Riou propunea în anul 1928, în lucrarea 
Europa patria mea, realizarea unei confederaţii con-
tinentale, drept singură posibilitate prin care Europa 
putea să-şi păstreze poziţia de lider în faţa Statelor 
Unite ale Americii, Marii Britanii şi Uniunii Sovietice 
în competiţia mondială. Apoi, Bertrand de Jouvenel 
avea să publice în anul 1930 lucrarea Spre Statele 
Unite ale Europei.

Dar, prima personalitate care a făcut trecerea la acţi-
uni oficiale în favoarea unificării europene a fost Aristide 
Briand, care, în calitate de preşedinte al Consiliului 
de Miniştri al Franţei, a ţinut un discurs la sesiunea de 
toamnă a Societăţii Naţiunilor, pe 5 decembrie 1929, 
în care a propus constituirea Statelor Unite ale Europei, 
evocând necesitatea de a se stabili între statele europene 
o legătură de tip federal, un federalism continental. 
Propunerea lui Briand a dus la desemnarea în 1930 a 
unei Comisii însărcinate să analizeze posibilităţile con-
crete ale atingerii obiectivului creării uniunii europene, 
care, însă, a rămas fără vreun rezultat. Totuşi, meritul 
iniţiativei rămâne incontestabil, deoarece Societatea 
Naţiunilor a elaborat un memorandum cu privire la 
organizarea unui regim de Uniune Federală Europeană, 
sugestie preluată într-un memorandum al guvernului 
francez din 1 mai 1930, care atrăgea atenţia asupra 
necesităţii unei coordonări a politicilor economice, în 
subordonarea criteriilor politice, preconizându-se şi 
crearea unui mecanism instituţional simplu, o confe-
rinţă şi un comitet politic permanent.18 

Însă, impulsul hotărâtor care stă la baza formării 
Comunităţii Europene l-a dat tot Franţa19, prin doi 
reprezentanţi ai săi: Robert Schuman, ministru de 
externe, care continua linia ideologică a ilustrului său 
predecesor, Aristide Briand, şi Jean Monnet, comisar 
general al planului de reconstrucţie în Franţa, care a şi 
furnizat expertiza tehnică şi administrativă spre o Eu-
ropă unită.20 Astfel, Franţa oferea Germaniei Federale, 
cu care se voia o reconciliere după aproape o sută de 
ani de tensiuni, dar şi întregului continent, o soluţie 
de anvergură istorică, îmbrăţişată de cancelarul vest-
german Konrad Adenauer21, care, la rândul său, era 
preocupat de problema reconcilierii franco-germane, 
dar şi de asigurarea reintegrării ţării sale între statele 
vestice dezvoltate. 

La 16 aprilie 1948, un grup de 16 ţări europene au 
semnat Tratatul instituind Organizaţia Europeană de 
Cooperare Economică, la Paris, organism european 
creat ca instrument al cooperării interguvernamentale 
pentru gestionarea în comun a ajutorului oferit de State-
le Unite ale Americii şi cunoscut drept Planul Marshall. 

Prin Tratatul de la Paris, din 30 septembrie 1961, aceas-
tă Organizaţie avea să fie înlocuită prin   Organizaţia 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, la ea mai 
adăugându-se şi alte state neeuropene. 

În decembrie 1949, omul politic francez Michel  
Debré propune un proiect de Pact pentru Uniunea 
Statelor Europene, bazat pe un sistem prezidenţial şi 
federalist care să aibă un arbitru ales pentru o peri-
oadă de cinci ani prin vot universal, un Senat format 
din miniştrii statelor membre, o Adunare Europeană 
formată din delegaţi naţionali aleşi conform cu numă-
rul locuitorilor (un reprezentant pentru un milion de 
locuitori), comisari stabiliţi de către arbitru şi o Curte 
formată din judecători.22 Propunerea lui Debré a fost 
urmată pe 9 mai 1950 de altă declaraţie franceză, cea 
a ministrului de externe al Franţei, Robert Schuman, 
secondat de Jean Monnet. Declaraţia arăta că o comu-
niune în domeniul cărbunelui şi oţelului va asigura baza 
dezvoltării economice federaliste europene şi va duce 
la schimbarea situaţiei acestor ţări. Producţia în comun 
a cărbunelui şi oţelului, precum şi instituirea unei înalte 
autorităţi pentru luarea deciziilor în noua federaţie 
europeană, vor avea rol important în pacea regiunii.23 
Robert Schuman propunea „să se plaseze ansamblul 
producţiei franco-germane a cărbunelui şi oţelului sub 
o Înaltă Autoritate comună, într-o organizaţie deschisă 
participării altor ţări ale Europei”. În acest fel „va fi 
realizată în mod simplu şi rapid fuziunea intereselor 
indispensabile stabilirii unei comunităţi economice şi se 
va introduce fenomenul unei comunităţi mai largi şi mai 
profunde între popoare mult timp opuse prin diviziuni 
sângeroase”. Se preciza că „prin punerea în comun a 
producţiilor de bază şi instituirea unei Înalte Autorităţi 
noi, ale cărei decizii vor lega Franţa, Germania şi ţările 
care vor adera, această propunere va realiza primele 
baze concrete ale unei federaţii europene indispensabilă 
menţinerii păcii”. 

 De la început, Franţa, prin declaraţia lui Robert 
Schuman, se dovedea vizionară, proiectul acestuia 
cuprinzând trei obiective care îi dezvăluia caracterul 
de soliditate constructivă:

1. Avea ca interes imediat reconcilierea franco-
germană.

2. Obiectivul pe termen lung era realizarea unei 
uniuni politice, dar pentru reuşită sigură se adoptă 
politica paşilor mărunţi.

3. Pentru a înlătura teama ţărilor membre de ceda-
rea suveranităţii, se accentua dezvoltarea graduală şi 
pragmatică a aplicării sectoriale.

Soliditatea proiectului francez face să fie acceptat 
nu doar de Germania, căreia se adresa direct, ci a fost 
îmbrăţişat de şase ţări (Franţa, Germania Federală, 
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Italia, Belgia, Olanda şi Luxemburg), care semnează 
chiar la Paris, pe 18 aprilie 1951, Tratatul care insti-
tuia Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului 
(CECA), intrat în vigoare la 25 iulie 1952. Astfel, cele 
două domenii au fost puse pentru o perioadă de 50 de 
ani sub o singură Autoritate, condusă chiar de părintele 
spiritual al planului promovat de Schuman, anume: 
economistul Jean Monnet, ca primul preşedinte al   
Înaltei Autorităţi. Raţiunile politice ascunse ale acestei 
construcţii comunitare constau în teama permanentă 
a Franţei faţă de Germania, chiar aşa dezmembrată 
atunci, încât se ofereau garanţii acum prin punerea 
în comun a resurselor metalurgice şi miniere, ceea ce 
făcea imposibilă orice stare beligerantă între cele două 
ţări, „astfel ca orice război între Franţa şi Germania să 
devină nu numai de negândit, dar şi din punct de vedere 
material imposibil”, ţinându-se seama de ponderea 
economică a cărbunelui şi oţelului.

Propunerea lui Robert Schuman a primit imediat 
răspuns favorabil din partea R. F. Germania, curând şi 
din partea Belgiei, Olandei, Luxemburgului şi Italiei, 
doar Marea Britanie refuzând să se alăture viitoarei 
Comunităţi, pe motiv că nu putea să nu ia în considerare 
o limitare, fie şi parţială, sub aspectul suveranităţii.

 Acestui proiect, materializat prin Tratatul de la 
Paris, îi revine meritul de a pune bazele celor patru 
organe comunitare: Înalta Autoritate – însărcinată să 
favorizeze interesele comunitare; Consiliul de Mi-
niştri – organ interguvernamental; Adunarea Comu-
nă – aleasă prin vot universal direct şi avea sarcina 
controlului democraţiei; Curtea de Justiţie – care 
asigura respectarea normelor juridice instituite în 
Comunitate. Cu toate modificările ulterioare, aceste 
patru organe comunitare au creat dreptul care se aplică 
astăzi în întreaga Comunitate Europeană. Astfel, Tra-
tatul de la Paris, dincolo de însemnătatea sa politică, 
reprezintă, în primul rând, un exemplu de cooperare 
între mai multe state, care îşi propuneau să realizeze 
integrarea unor sectoare economice, care, la rândul 
lor, puteau genera un proces de integrare în alte 
sectoare economice. Analizând Planul, observăm că 
el a abordat într-o manieră nouă, de un pragmatism 
prudent, problema construcţiei europene şi a impus 
principiul supranaţional. Metoda propusă, şi anume: 
calea comunitară de integrare, acorda prioritate in-
tegrării sectoriale şi celei economice, în detrimentul 
celei globale şi, respectiv, politice. A fost abandonată 
schema tradiţională a cooperării economice între state, 
propunându-se o formulă nouă, numită „integrare”, 
în care statele transferă unele competenţe proprii, în 
domenii bine delimitate, către o nouă entitate supra-
naţională creată prin voinţa lor suverană.

Alt proiect francez, Comunitatea Europeană de 
Apărare, s-a anunţat la 24 octombrie 1950 de către 
René Pléven, în contextul internaţional marcat de 
evenimentele din Coreea, ceea ce a dus la semnarea, la 
Paris, pe 30 mai 1952, a Tratatului de creare a Comu-
nităţii Europene de Apărare (CEA), propunându-se şi 
crearea unei Comunităţi Politice Europene. Dar, cum 
chiar Adunarea franceză a refuzat intrarea în această 
comunitate, pe  30 august 1954, tentativa creării Co-
munităţii Europene de Apărare a eşuat, deşi Tratatul 
fusese ratificat de către celelalte cinci state. 

Începând din 1955 a avut loc relansarea construcţiei 
europene, până ce s-a ajuns la semnarea la Roma, pe 25 
martie 1957, de către statele membre ale CECA a două 
noi tratate, şi anume: Tratatul instituind Comunitatea 
Economică Europeană (CEE) şi Tratatul instituind 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA), 
denumită şi EURATOM. Ambele tratate au fost com-
pletate cu protocoale relative la privilegii şi imunităţi 
şi la Curtea de Justiţie a Comunităţilor europene, pre-
cum şi o Convenţie relativă la unele instituţii comune 
Comunităţilor europene. După ratificarea de către cele 
şase state, tratatele de la Roma au intrat în vigoare la 1 
ianuarie 1958 pe durată nelimitată.24

Când au fost semnate tratatele de bază în 1952 – 
CECA şi în 1957 – EURATOM şi CEE, cinci din cele 
şase state membre aveau sisteme bazate pe coduri de 
legi, bazate pe modelul Codului civil francez, în urma 
reformelor legislative majore apărute în Franţa după 
Revoluţia din 1789, iar cele mai multe – sub domnia lui 
Napoleon. De aceea, nu este deloc surprinzător că dreptul 
comunitar poartă amprenta sistemului juridic francez. 
Această influenţă se manifestă în mai multe feluri:

Referitor la structura instituţiilor, influenţa este vizi-
bilă în special în ce priveşte Curtea Europeană de Justiţie, 
care se bazează pe structura „Conseil d’Etat” – Curtea 
Supremă Administrativă a Franţei. 

Dreptul administrativ al Comunităţii. Motivele re-
examinării acţiunii administrative prevăzute sunt prac-
tic aceleaşi care apar în dreptul administrativ francez.

Cât priveşte procedurile comunitare, influenţa fran-
ceză constă în procedura scrisă la Curtea de Justiţie şi în 
structura agendei de lucru a Consiliului de Miniştri.

În ceea ce se numeşte tehnica legislativă, cea mai 
mare parte a legislaţiei comunitare urmează formatul 
„loi cadre”, adică trasarea principalelor caracteristici 
ale măsurilor ce urmează să fie adoptate, lăsând ca 
executivul să se ocupe de detalii.

Curţii de Justiţie îi revine tehnica interpretării 
legislative, care în privinţa avocaţilor generali are ca 
model rolul Comisarului guvernamental din cadrul 
Curţii Administrative Supreme franceze. 
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La propunerea Franţei, 10 ţări europene semnează 
în 1949 Tratatul de la Londra, pe baza căruia lua fiinţă 
Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg, for de co-
operare interparlamentară, de dialog politic în vederea 
creării Marii Europe federale.25 La iniţiativa fostului 
preşedinte al Franţei, Valéry Giscard d’Estaing, pornind 
de la faptul că în perioada 1961-1974, ca ultimă instanţă 
de rezolvare a diferendelor comunitare, au fost convo-
cate întâlniri ale şefilor de state şi de guverne din ţările 
membre, a fost instituţionalizat Consiliul Europei.

În 1950, economistul francez Jean Monnet, sesizând 
ineficienţa Consiliului Europei şi a OECE, în încercarea 
de a integra politic şi economic ţările europene, lansea-
ză ideea plasării industriilor siderurgice şi carbonifere 
ale Franţei şi Germaniei sub umbrela unei singure 
organizaţii cu caracter substanţial, care să controleze 
dezvoltarea acestora. 

Contribuţia Franţei în construcţia europeană este 
incontestabilă, constatându-se aceste merite şi din faptul 
că, după ce Jean Monnet, dezamăgit de ratarea Tratatului 
ce instituia Comunitatea Europeană a Apărării26, chiar 
din cauza atitudinii propriei sale ţări, refuză reinvesti-
rea ca preşedinte, ca succesor al său fiind desemnat tot 
un reprezentant francez, în persoana lui René Mayer 
(1955-1958). Urmare acestui fapt, Jean Monnet se 
dedică activităţii de lobby, situându-se în fruntea unui 
grup de presiune foarte influent, Comitetul de acţiune 
pentru Statele Unite ale Europei, de unde reuşeşte să 
promoveze ideea creării unei pieţe economice comune 
între cei şase27, iar rezultatul lobby-ului s-a putut constata 
în 1957 la încheierea celor două tratate la Roma. 

Şi adoptarea Tratatului de la Bruxelles (1965), pri-
vind fuzionarea executivului celor trei comunităţi, se 
datorează atitudinii rezervate a Franţei faţă de CEEA şi 
faţă de Tratatul de la Roma, care a instituit Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice (CEEA).28 

O prezenţă activă şi responsabilă în numele Franţei 
a avut-o generalul Charles de Gaulle (1890-1969), în 
vederea unei comunităţi politice. În acest sens, şefii de 
state şi de guverne s-au întâlnit în Conferinţa de la Paris, 
din februarie 1961, unde s-a încredinţat unui comitet 
condus de Christian Fouchet, în calitate de ministru 
de externe al Franţei, elaborarea proiectului de statut 
al unei Uniuni Politice Europene, care a fost prezentat 
la 2 noiembrie 1961 şi care prevedea ca principiu de 
bază respectarea independenţei statelor membre. La 
18 ianuarie 1962, Christian Fouchet prezintă al doilea 
proiect, care prevedea doar elaborarea în comun a po-
liticii externe a statelor membre, a politicii de apărare 
şi a celei culturale.29 Franţa invită şi alte state să se 
alăture iniţiativei sale, iar răspunsul celorlalte cinci 
state comunitare vine cu promptitudine.

Poziţia Franţei se resimte şi în privinţa modalităţii 
de vot, care, potrivit Tratatului de la Roma, în perioada 
de tranziţie, programată să se încheie în 1965, Consiliul 
Comunităţilor Europene, format din miniştrii de externe 
ai statelor membre, trebuia să ia majoritatea deciziilor 
cu unanimitate de voturi. Când deciziile să înceapă a fi 
luate cu majoritatea calificată de voturi, izbucneşte o 
criză majoră între Franţa condusă de preşedintele Charles 
de Gaulle şi ceilalţi membri ai Comunităţilor europene. 
Preşedintele de Gaulle nu era dispus ca votul Franţei să 
fie ignorat în chestiunile majore. În 1965, propunerile 
preşedintelui Comisiei Europene de finanţare a PAC, de 
creare a propriilor resurse financiare ale Comunităţilor 
europene şi de extindere a puterilor bugetare ale Parla-
mentului European se lovesc de opoziţia Franţei, care 
boicotează în următoarele şase luni lucrările Consiliului 
Comunităţilor Europene, adoptând aşa-numita politică a 
scaunului gol.30 Prezenţa Franţei fiind considerată esenţi-
ală în angrenajul Comunităţilor europene, celelalte state 
cedează şi se încheie Compromisul de la Luxemburg, la 
29 ianuarie 1966, care statuează că oricare din cei şase 
au drept de veto când le sunt afectate interesele cele mai 
importante, regulă păstrată până la Actul Unic European 
din 1986. Criza provocată de Franţa a produs perturbarea 
activităţii Consiliului Comunităţilor Europene, întărind 
interguvernalismul în detrimentul procesului integrării 
comunitare. 

Cuvânt hotărâtor avea Franţa şi cu prilejul aderării 
Marii Britanii, când s-a lovit de opoziţia Franţei, al 
cărei preşedinte, Charles de Gaulle, nu vedea cu ochi 
buni apropierea dintre Marea Britanie şi Statele Unite 
ale Americii, precum şi încercările britanice de a obţine 
facilităţi vamale şi economice pentru celelalte state din 
Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS).31 Din 
nou, celelalte state comunitare au cedat în faţa punctului 
de vedere francez, cu toate argumentele existente în 
favoarea admiterii Marii Britanii. În consecinţă, Irlan-
da şi Danemarca şi-au retras şi ele cererile de aderare.     
A doua încercare de aderare a celor trei candidate are 
loc în 1967, însă finalul negocierilor este acelaşi. În 
fine, demisia şi ulterior decesul preşedintelui de Gaulle 
deschid calea aderării celor trei state europene, accep-
tată de noul preşedinte francez Georges Pompidou 
(1969-1974). Semnate la Bruxelles, în 1972, tratatele 
de aderare intră în vigoare la 1 ianuarie 1973. 

Nu de puţină importanţă este rolul Franţei în rezol-
varea crizei bugetare declanşate de către chiar Marea 
Britanie şi în care abilitatea preşedinţiei franceze la 
Consiliul Europei a rezolvat problema bugetară prin 
reducerea contribuţiilor financiare britanice, reducerea 
contribuţiilor pentru agricultură şi sporirea resurselor 
proprii ale Comunităţii Europene.
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Un rol important l-a jucat Franţa prin conaţionalul 
său Jacques Delors, ca preşedinte al Comunităţii, care, 
pe motivul crizei bugetare declanşate după intrarea 
Spaniei şi Portugaliei în Comunitate, a adoptat măsuri 
care să aşeze fondurile comunitare pe baze mai solide, 
determinând semnarea Acordului de la Bruxelles-1988, 
care prevedea dublarea fondurilor structurale destinate 
zonelor dezavantajate din punct de vedere economic, 
dar şi controlul mai strict al cheltuielilor destinate 
agriculturii.

Jacques Delors, ca preşedinte comunitar, a intuit că 
nu putea obţine un raport unanim dacă fondul acestuia 
nu era reprezentat de independenţa unei Bănci Centrale 
Europene, având ca prim obiectiv stabilitatea preţuri-
lor, aşa cum afirma: „Nu va exista o Uniune Monetară 
şi Economică precum cea prezentă (fiecare partener 
ocupând un loc al său) decât în condiţiile în care sis-
temul european de bănci naţionale se va bucura de o 
independenţă comparabilă cu cea a Bundesbank faţă 
de guvernul german”. Pentru a obţine o înţelegere în 
această privinţă, acordul Franţei era esenţial. În fond, 
Franţa era motorul din spatele Uniunii Monetare. 
Odată ce Franţa era de acord, lucrurile deveneau mai 
uşoare pentru reprezentanţii altor ţări. Dar aceasta nu 
era o decizie uşoară pentru Franţa. Ea dorea să urmeze 
calea unei Bănci Centrale Europene pentru a fi în mă-
sură să influenţeze luarea de decizii la nivel monetar. 
Întrebarea era dacă o Bancă Centrală Independentă 
nu intra în contradicţie cu acest obiectiv. Inteligenţa 
lui Delors reiese şi din capacitatea sa de a trece peste 
ferma opoziţie a Marii Britanii, prin persoana primului 
ministru Margaret Teatcher, speculând divergenţa de 
opinii în această privinţă în interiorul cabinetului său şi 
împingând-o la izolare, după ce avea consensul tuturor 
celorlalţi membri, marginalizare sesizată de ministrul 
de externe britanic, care afirma îngrijorător: „Riscul 
nu este impunerea unei monede unice în Anglia, ci 
izolarea. Pericolul real este acela de a rămâne fără 
dreptul la replică în cadrul angajamentelor monetare, 
pe care restul Europei va alege să le facă cu o Anglie, 
încercând, o dată în plus, să se agaţe de restul clubului 
prea târziu, când regulile vor fi deja stabilite şi puterea 
împărţită de alţii, spre dezavantajul nostru. Un final 
mai rău de atât nu pot întrevedea”. 

Raportul Delors, denumit oficial Raportul asupra 
Uniunii Monetare în Comunitatea Europeană, a fost 
publicat pe 17 aprilie 1999, iar presa internaţională 
i-a acordat o atenţie deosebită. Pentru o perioadă de 
timp, acesta a dominat discuţiile legate de integrarea 
europeană, mai ales în perioada pregătirilor pentru în-
tâlnirea Consiliului European, ce urma să se desfăşoare 
în iunie 1989, la Madrid.

Tot Franţa devenea forţa care punea în mişcare 
Uniunea Monetară, ea fiind cea care a oferit banilor 
importanţă deosebită în cadrul cooperării europene. 
Dacă nu era Franţa, Uniunea Monetară nu ar mai fi jucat 
un rol central în procesul de integrare europeană”. 

Planul Delors i-a determinat pe toţi să concludă că 
acest obiectiv impunea o monedă comună, dar în Franţa 
s-a crezut, pentru multă vreme, că aceasta nu era tot-
una cu o monedă unică şi că ea ar fi reprezentat doar 
un activ pentru tranzacţiile internaţionale, existând în 
paralel cu monedele naţionale, ceea ce îl determină pe 
preşedintele Jacques Chirac (1995-2007) să afirme că 
„toţi cei din zona Euro trebuie să constituie un guvern, 
o autoritate politică în măsură să indice clar autorităţii 
monetare care sunt limitele acţiunilor sale, şi să o tragă 
la răspundere”.

Totuşi, în privinţa constituirii unui guvern econo-
mic, chiar Franţa a avut poziţii diferite. Ca urmare a 
raportului Werner, în 1971, care propunea stabilirea 
unui Centru de Decizii privind Politica Economică 
la nivel comunitar, Franţa s-a opus la ceea ce părea a 
fi supranaţionalitate. Această instituţie nu a mai fost 
menţionată în Rezoluţia din martie 1971, deşi era în 
favoarea hotărârii principalelor aspecte ale bugetelor 
naţionale la nivelul Comunităţii. Dar, poziţia Franţei se 
inversează şi într-o declaraţie a ministrului de finanţe 
francez, Piere Bérégovoy, din decembrie 1990. Franţa 
propunea înfiinţarea unui „guvern economic” în paralel 
cu Banca Comună Europeană.

 Francezii au insistat asupra tarifului comun: pe 
de o parte – din cauza temerilor faţă de concurenţa 
reprezentată de statele cu tarife mai mici, care ar pu-
tea deveni părţi de infiltrare a importurilor ieftine; pe 
de altă parte – deoarece doreau un instrument pentru 
Comunitate prin care să poată deveni o forţă în afa-
cerile mondiale. Înaintea Tratatului de la Maastricht, 
guvernul francez a făcut demersuri eficiente în scopul 
convingerii celorlalţi parteneri europeni de necesitatea 
organizării a două Conferinţe interguvernamentale: 
una dedicată uniunii economice şi monetare şi a doua 
vizând realizarea uniunii politice, astfel încât procesul 
de adâncire a integrării europene să fie impulsionat. 
Cele două Conferinţe interguvernamentale au avut 
ca rezultat redactarea unui proiect de modificare a 
tratatelor constitutive, care a fost analizat de Consiliul 
European în 1991.

Nici după consolidarea instituţiilor europene nu 
a încetat preocuparea Franţei pentru soarta Europei. 
Aceasta se constată din poziţia preşedintelui Nicolas 
Sarkozy, în 2007: „Nu există o Franţă puternică fără 
Europa şi nici o Europă puternică fără Franţa. Uniunea 
Europeană este prioritate absolută”. În acest cadru a 
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anunţat că va iniţia foarte curând extrem de puternice 
acţiuni pentru apărare, văzând construcţia europeană 
articulată în jurul a trei poli: politica internă, a energiei 
şi cea a mediului înconjurător.

Deşi Franţa, iniţiatoarea unităţii europene, este şi 
cea care avea să respingă Tratatul de Apărare Euro-
peană, tot ea este cea care, ulterior semnării Tratatului 
de la Maastricht, dă semnalul către Germania şi în mai 
1992 se creează EUROCORPS, marcând prima etapă a 
unei apărări europene autonome. Scopul creării acestui 
corp de armată comun a fost să contribuie la apăra-
rea Europei, să menţină pacea şi să asigure asistenţa 
umanitară în afara zonei NATO. Această iniţiativă 
franceză, tratată cu indiferenţă de alte ţări membre, 
nu după multă vreme trezeşte interesul Marii Britanii 
şi al Olandei, care se oferă şi ele să colaboreze pen-
tru consolidarea corpului de armată comun. Această 
iniţiativă a fost completată de două noi unităţi mul-
tinaţionale – EUROFOR şi EUROMARFOR, create 
de Franţa, Spania şi Italia pe 15 mai 1995, în urma 
sesiunii ministeriale a Uniunii Europei Occidentale 
de la Lisabona. Prima este o unitate terestră uşoară, 
mobilă, concepută pentru intervenţii în cadrul crizelor 
de joasă intensitate sau pentru acţiuni umanitare 
şi dotată cu 10 000 de oameni. A doua este o forţă 
maritimă, dotată cu capacităţi aeronavale, permiţând 
controlul în comun al spaţiului mediteranian. 

Este o sumară urmărire a rolului Franţei, mare pu-
tere europeană de mai multe secole şi care a avut ideea 
şi chiar acţiunea construcţiei Europei unite. Acest ideal 
s-a văzut urmărit prin secole şi cu momente clare de 
acţiune politico-militară, încât la construcţia de acum 
a Uniunii Europene găsim substanţială contribuţia 
franceză, ca o constantă a unui vis francez de multe 
veacuri. 
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SuMMARY
After the examination of statistical data on the prosecution in the criminal appeal we have elaborated 

these considerations, which we have the honor to present in the publication as a stand designed on the 
basis of methodological material used in judicial legislation, doctrine and jurisprudence.

 Expressing the own point of view on the legal issues addressed, we express the desire and hope 
that the formulated ideas and conclusions to be developed on, thus, the effort undertaken to actively 
contribute to the development and promotion of judicial decisions legal, based and motivated.

Î
anul 2008” din 9 februarie 2009, cu referire la analiza 
activităţii curţilor de apel la înfăptuirea justiţiei, se 
menţionează: „Raportând cifra recursurilor admise 
1653 persoane (în anul 2007 – 452 persoane) la nu-
mărul recursurilor în privinţa persoanelor cauzele 
cărora au fost restituite spre rejudecare în ordine de 
apel – 277 persoane (în anul 2007 – 277 persoane), 
se constată că, nu în toate cazurile, instanţele de apel 
judecă apelurile în strictă conformitate cu prevederile 
Codului de procedură penală, ceea ce duce la încăl-
carea drepturilor părţilor şi la creşterea volumului de 
lucru în aceste instanţe”.

Sub aspectul calităţii efectuate, fiind analizată si-
tuaţia în perioada de referinţă în fiecare Curte de Apel 
în parte, s-a întocmit un raport de cercetare statistică 
privind judecarea apelului.

 În urma examinării datelor statistice cu privire la 
judecarea apelului în cauza penală, precum şi în re-
zultatul examenului jurisprudenţei privind judecarea 
recursului ordinar împotriva hotărârilor instanţelor 
de apel, formulăm anumite concluzii, printre care 
evidenţiem:

1. La judecarea apelului, instanţele nu acordă depli-
nă eficienţă prevederilor art.413 şi art.414 C.proc.pen., 
astfel se comit erori judiciare ce nu pot fi corectate de 
instanţa de recurs şi, drept consecinţă, după casarea de-
ciziei atacate, cauza se remite la rejudecare în apel;

2. Ponderea numărului cazurilor de admitere a re-
cursului ordinar, casarea integrală a deciziei instanţei 
de apel şi dispunerea rejudecării cauzei la aceeaşi 
instanţă judecătorească este mare şi se află în ascen-
siune;

CONCLUzII  ŞI  CONSIDERENTE  CU  PRIVIRE  LA
 jUDECAREA  APELULUI  îN  CAUzA  PENALă

Sergiu FuRDuI,
 doctor în drept, conferenţiar universitar,
 vicepreşedintele Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie

n Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
„Privind activitatea CSJ la înfăptuirea justiţiei în 

3. La rejudecarea cauzei după casarea hotărârii 
în recurs, există şi cazuri în care nu sunt îndeplinite 
indicaţiile instanţei de recurs, astfel fiind încălcată 
procedura de rejudecare şi limitele acesteia;

4. În practica judiciară nu există un punct de vedere 
unitar cu privire la aplicarea prevederilor art.413 şi 
art.414 C.proc.pen. Astfel, uneori, aceste norme de 
drept sunt interpretate eronat şi aplicate neuniform, 
respectiv, se pronunţă soluţii diferite pe cazuri simi-
lare;

5. Situaţia creată semnalizează probleme juridice 
importante apărute în procedura judecării apelului, 
care trebuie soluţionate în urma ajustării jurispru-
denţei naţionale la practicile Curţii Europene pentru 
Drepturile Omului.

Fără a intra în detaliile unei dezbateri în fond cu 
privire la concluziile enunţate, conştientizând com-
plexitatea problemelor de drept pe care soluţionarea 
lor le presupune adeseori, urmărind scopul de a fi 
declanşat un proces de elaborare şi oferire a reco-
mandărilor optime privind aplicarea prevederilor ce 
reglementează judecarea apelului, în rândurile ce ur-
mează propunem considerentele pe marginea proble-
maticii juridice abordate, care se încorporează în 50 
de puncte.

 Aceste considerente, expuse în teze practico-ştiin-
ţifice, reprezintă rezultatul preocupărilor în domeniul 
dreptului procesual-penal, care are o tangenţă directă 
şi cât se poate de strânsă cu atribuţiile de serviciu. 
Anume activitatea de magistrat, mai precis – proble-
mele de drept cu care se confruntă instanţa la judecarea 
cauzei, a constituit imboldul principal pentru a elabora 
şi formula concluziile şi a prezenta considerentele cu 
privire la judecarea apelului în cauza penală.
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  În acest context, exprimăm convingerea că justiţia 
va funcţiona corespunzător la nivelul tuturor instan-
ţelor judecătoreşti, în cazul în care, pe lângă faptul că 
sunt necesare legi calitative, ele vor fi just interpretate 
şi corect aplicate de către judecători conform propriei 
convingeri, formate în urma judecării cauzei, sub toate 
aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

 În acest sens, Curtea Supremă de Justiţie depune 
eforturi importante în vederea asigurării unei activi-
tăţi judiciare de bună calitate sub aspectul unificării 
practicii judecătoreşti privind interpretarea şi aplicarea 
legislaţiei în vigoare. În şirul acestor acţiuni se înscrie 
şi adoptarea recentă a Hotărârii Plenului CSJ din          
30 martie 2009 ,,Cu privire la modificarea şi comple-
tarea Hotărârii Plenului CSJ nr.22 din 12.12.2005 „Cu 
privire la practica judecării cauzelor penale în ordine 
de apel’’, care, în opinia noastră, urmează a fi dezvol-
tată în scopul elaborării şi adoptării unei noi hotărâri 
a Plenului CSJ cu privire la aplicarea prevederilor 
articolelor 413 şi 414 C.proc.pen. 

 Pe această linie de idei, elaborând considerentele 
propriu-zise, nu ne-am propus să facem o tratare exha-
ustivă a problematicii juridice abordate, deoarece este 
imposibil din motive obiective, ci numai o cercetare 
practico-ştiinţifică succintă şi principială a prevederilor 
ce reglementează judecarea apelului în cauza penală, 
astfel încât să fie relevate şi, respectiv, dezvoltate ele-
mentele esenţiale ce caracterizează activităţile instanţei 
de apel în cadrul procedurii stipulate în articolele 413 
şi 414 C.proc.pen.

1. Apelul în cauza penală reprezintă cel de-al doi-
lea grad de jurisdicţie penală al fondului cauzei, care, 
fiind o cale de atac de reformare a hotărârii primei 
instanţe, presupune o continuare a judecăţii în vederea 
adoptării şi pronunţării unei decizii legale, întemeiate 
şi motivate.

Prin apel se exercită, în cadrul unei noi judecăţi 
şi fără desfiinţarea prealabilă a sentinţei atacate, un 
control integral judiciar, adică în fapt şi în drept, asupra 
lucrului judecat de prima instanţă.

2. Judecând apelul, instanţa soluţionează proble-
mele de fapt asupra cărora s-a pronunţat ori trebuia 
să se pronunţe prima instanţă:

a) dacă fapta reţinută prin rechizitoriu şi/sau prin 
sentinţă a fost săvârşită ori nu;

b) dacă această faptă, după caz, a fost săvârşită de 
inculpat şi în ce împrejurări s-a săvârşit;

c) în cazul participaţiei, care este rolul şi contribuţia 
inculpatului la săvârşirea infracţiunii;

d) dacă motivele invocate în apel au temeiuri de 
fapt;

e) dacă datele, împrejurările sau situaţiile invocate 
drept circumstanţe atenuante sau agravante ori drept 
cauze de înlăturare a caracterului penal al faptei sau a 
răspunderii penale au o existenţă obiectivă.

3. Judecând apelul, instanţa soluţionează proble-
mele de drept, asupra cărora s-a pronunţat ori trebuia 
să se pronunţe prima instanţă. Aceste probleme sunt 
de drept material sau procesual.

Problemele de drept material sunt:
a) dacă fapta a cărei existenţă s-a dovedit întruneşte 

elementele constitutive ale infracţiunii;
b) dacă împrejurările de fapt dovedite şi stabilite 

corespund sau nu elementelor constitutive ale infrac-
ţiunii reţinute;

c) dacă corect este calificată infracţiunea reţinută 
în sarcina inculpatului;

d) dacă infracţiunea este unică, continuă sau pre-
lungită;

e) dacă infracţiunea este săvârşită cu intenţie, 
din imprudenţă, cu două forme de vinovăţie sau fără 
vinovăţie;

f) dacă infracţiunea este consumată sau neconsu-
mată şi care sunt etapele activităţii infracţionale;

g) dacă motivele invocate în apel constituie vreo 
cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei sau 
al răspunderii penale;

h) dacă există situaţia de recidivă sau concursul 
de infracţiuni;

i) dacă pedeapsa s-a aplicat în limitele prevăzute 
de lege;

j) dacă a fost soluţionată acţiunea civilă şi care este 
modul ei de apreciere;

k) dacă corect s-au aplicat măsurile de siguranţă;
l) dacă a intervenit o situaţie favorabilă inculpatului 

prin prisma efectului retroactiv al legii penale;
 Problemele de drept procesual sunt:
a) dacă au fost respectate toate actele procesuale 

efectuate în cursul procesului penal până la pronun-
ţarea sentinţei apelate;

b) dacă există încălcări care atrag nulitatea actelor 
procesuale;

c) dacă s-a efectuat expertiza judiciară, în cazul în 
care, potrivit legii, este obligatorie;

d) dacă s-a efectuat ancheta socială în cauzele cu 
inculpaţii minori;

e) dacă sunt respectate termenele procedurale şi 
actele procedurale comune;

f) dacă au fost soluţionate chestiunile la adoptarea 
sentinţei prevăzute de lege;

g) dacă corect este aplicată măsura de reprimare;
h) dacă corect a fost calculat termenul de executare 

a pedepsei stabilite prin sentinţă. 
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4. Judecarea apelului în cauza penală se desfăşoa-
ră în conformitate cu prevederile art.413 şi art.414 
C.proc.pen. 

Procedura judecării apelului urmează procedura 
judecării cauzei în prima instanţă, fiind guvernată de 
condiţiile generale ale judecării cauzei (Capitolul I, 
Titlul II din Partea Specială a Codului de procedură 
penală).

5. Judecarea apelului se desfăşoară în şedinţa de ju-
decată, care, conform prevederilor art.412 C.proc.pen., 
este precedată de îndeplinirea unor măsuri prealabile ce 
incumbă instanţei de apel:

a) primirea şi înregistrarea dosarului penal, care se 
efectuează în strictă conformitate cu Instrucţiunea cu 
privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în judecătorii 
şi curţile de apel, aprobată prin Hotărârea Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie nr.40 din 22 decembrie 2003 
şi prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.9/1 din 15 ianuarie 2004;

b) stabilirea completului de judecată în apel, care 
se efectuează în strictă conformitate cu prevederile 
art.30, 31, 33 C.proc.pen.;

c) repartizarea cauzei pentru judecarea apelului, 
care se efectuează în strictă conformitate cu prevede-
rile art.344 C.proc.pen.;

d) fixarea termenului de judecată a apelului, iar, 
dacă este necesar, fixarea termenului pentru şedinţa 
preliminară, care se efectuează în strictă conformitate 
cu prevederile art.345 C.proc.pen.; 

e) îndeplinirea procedurii de citare a părţilor, care 
se efectuează în strictă conformitate cu prevederile din 
Capitolul II, Titlul VIII din Partea Generală a Codului 
de procedură penală; 

f) luarea măsurilor pentru asigurarea apărării (asis-
tenţa juridică gratuită de stat), precum şi îndeplinirea 
altor măsuri organizatorice în scopul ca, la timpul şi 
în locul fixat, judecarea apelului să nu sufere amânare, 
ci să se desfăşoare în condiţii legale. 

6. Conform art.412 alin.(3) C.proc.pen., judecarea 
apelului are loc cu citarea părţilor şi înmânarea copiilor 
de pe apel. Prin această prevedere părţilor li se asigură 
dreptul de a cunoaşte termenul fixat pentru judecarea 
apelului, de a se prezenta în instanţa de apel şi de a-şi 
susţine interesele procesuale.

În acest scop, în şedinţa instanţei de apel trebuie să 
fie citate toate persoanele faţă de care soluţia pasibilă 
adoptării ar crea alte efecte juridice decât cele ale 
sentinţei apelate, nu însă doar părţile care au declarat 
apel sau la care apelul se referă expres. De exemplu, 
dacă în urma recalificării faptei în apel, suma atribuită 
prin sentinţă părţii civile ar trebui modificată sau con-

fiscată conform legii, la judecarea apelului se impune 
citarea părţii civile.

 Instanţa de apel va judeca apelul în absenţa părţilor 
numai în cazul în care este îndeplinită legal procedura 
de citare. Dacă va găsi necesar, instanţa va recunoaşte 
prezenţa părţilor obligatorie şi va dispune măsurile 
corespunzătoare pentru asigurarea prezenţei lor, pro-
nunţând în acest sens o încheiere motivată în care să 
se expună şi opinia participanţilor la proces.

7. Participarea inculpatului la judecarea apelului şi 
efectele neprezentării lui sunt reglementate de art.321 
C.proc.pen. 

Conform art.412 alin.(4) C.proc.pen., judecarea 
apelului are loc în prezenţa inculpatului, când acesta se 
află în stare de arest, cu excepţia prevăzută în art.321 
alin.(2) pct.2) C.proc.pen. 

Şedinţa de judecată în apel nu poate avea loc decât 
în prezenţa inculpatului aflat în arestare preventivă. 
Aducerea inculpatului arestat este obligatorie şi în 
cazul în care acesta se află în stare de deţinere în altă 
cauză penală sau contravenţională.

Dacă inculpatul este arestat, cu excepţia cazului 
când acesta refuză să fie adus în instanţă şi refuzul lui 
este confirmat de avocatul său în şedinţa de judecată 
în apel, instanţa dispune aducerea lui la judecarea 
apelului.

Judecarea apelului are loc cu participarea incul-
patului, cu excepţia cazurilor prevăzute de art.321 
C.proc.pen. 

Neprezentarea inculpatului care nu se află în arest, 
dar care este legal citat, nu împiedică judecarea ape-
lului

8. La judecarea apelului, participarea procurorului, 
precum şi a apărătorului, dacă interesele justiţiei o 
cer, este obligatorie. Apelul poate fi judecat în lipsa 
nemotivată a avocatului în măsura în care nu se încalcă 
dreptul la apărare (art.412 alin.(7) C.proc.pen. În cazul 
dat, instanţa va proceda în conformitate cu prevederile 
art.69-72 C.proc.pen.

În cazul în care procurorul, fără a invoca motivul, 
nu s-a prezentat în şedinţa de judecată, judecarea 
apelului se amână pentru o altă dată, fiind repetată 
procedura de citare şi, respectiv, fiind formulată o notă 
informativă procurorului ierarhic superior.

În cazul în care din actele dosarului rezultă că incul-
patul are apărător ales sau desemnat din oficiu, instanţa 
aşteaptă prezentarea acestuia în şedinţă sau amână 
judecarea apelului, iar dacă inculpatul nu dispune de 
posibilităţi pentru asigurarea asistenţei juridice, ia 
măsurile necesare pentru realizarea dreptului acestuia 
la apărare, fiind formulată o adresă către Oficiul de 
asistenţă juridică garantată de stat.
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9. La judecarea apelului, participarea interpretului, 
traducătorului este obligatorie în cazul în care se con-
stată că o parte a procesului penal nu cunoaşte limba 
necesară pentru interpretarea semnelor celor muţi ori 
surzi sau traducere, precum şi terminologia juridică 
utilizată în cadrul şedinţei de judecată în apel (art.85 
C.proc.pen.).

În cadrul şedinţei de judecată în apel se utilizează 
limba de stat. De asemenea, poate fi utilizată şi altă 
limbă acceptată de majoritatea persoanelor care parti-
cipă la judecarea apelului, dar, în acest caz, hotărârile 
procesuale se întocmesc în mod obligatoriu şi în limba 
de stat.

Actele procedurale ale instanţei de apel se înmâ-
nează inculpatului, fiind traduse în limba lui maternă 
sau în limba pe care o cunoaşte, în modul stabilit de 
Codul de procedură penală.

Dosarul penal, după judecarea apelului, se retur-
nează după ce instanţa a îndeplinit prevederile art.16 
C.proc.pen.

 Respectarea prevederilor ce reglementează lim-
ba în care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la 
interpret asigură funcţionarea principiilor generale: 
dreptul la apărare (art.17 C.proc.pen.), accesul liber la 
justiţie (art.19 C.proc.pen.) şi judecarea cauzei penale 
în termen rezonabil (art.20 C.proc.pen.).

10. După modelul judecăţii în prima instanţă, jude-
carea apelului se efectuează în şedinţa de judecată.

Şedinţa de judecată în apel se desfăşoară după prin-
cipii şi reguli comune judecăţii în prima instanţă.

Ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată (art.333 
C.proc.pen.) asigură buna funcţionare a instanţei de 
apel şi securitatea participanţilor la proces.

Solemnitatea şedinţei de judecată în apel se asigură 
prin comportamentul judecătorilor şi prin obligativi-
tatea acestora de a avea ţinuta vestimentară prevăzută 
de lege.

Ordinea şedinţei de judecată în apel se asigură prin 
respectarea riguroasă a tuturor activităţilor procesuale 
ce ţin de judecarea apelului.

11. Din conţinutul art.317 C.proc.pen. rezultă că 
activităţile procesuale în cadrul şedinţei de judecată 
în apel se desfăşoară sub conducerea preşedintelui 
şedinţei şi orice legătură între instanţa de apel şi re-
stul participanţilor la şedinţă se realizează numai prin 
intermediul preşedintelui şi doar în timpul şedinţei de 
judecată în apel.

Participanţii la proces pot formula obiecţii împotri-
va acţiunilor preşedintelui şedinţei de judecată în apel. 
Obiecţiile formulate se anexează la dosar sau, după 
caz, se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de 
judecată în apel.

12. În cazul în care se constată încălcarea ordinii 
şedinţei de judecată în apel şi/sau nesupunerea dispo-
ziţiilor instanţei, preşedintele şedinţei atrage atenţia 
asupra obligativităţii şi necesităţii respectării ordinii în 
şedinţa de judecată, iar în caz de repetare a încălcării 
ori nesupunerii dispoziţiilor instanţei sau săvârşirii 
unei abateri grave de la ordine, instanţa, audiind opi-
nia părţilor, poate să dispună, prin încheiere motivată, 
îndepărtarea persoanei nedisciplinate din sala şedinţei 
de judecată.

În cazul manifestării lipsei de respect faţă de ju-
decată ori în caz de săvârşire a unor fapte care denotă 
desconsiderare vădită faţă de judecată, instanţa de apel, 
prin încheiere motivată, va aplica amenda judiciară 
conform art.201 C.proc.pen. 

Dacă procurorul sau avocatul încalcă ordinea şe-
dinţei de judecată în apel şi nu se supune dispoziţiei 
instanţei, prin încheiere motivată, se dispune aplicarea 
amenzii judiciare, iar despre situaţia dată este informat 
Procurorul General sau, după caz, Consiliul Baroului 
de avocaţi şi Ministerul Justiţiei.

Inculpatul nu poate fi supus amenzii judiciare, dar 
acesta, prin încheiere motivată, poate fi îndepărtat din 
sala şedinţei de judecată în apel în cazul în care încalcă 
cu rea-voinţă ordinea şedinţei şi/sau manifestă o vădită 
lipsă de respect faţă de instanţa de apel. Hotărârea 
instanţei de apel în acest caz se pronunţă în prezenţa 
inculpatului.

13. Reieşind din prevederile art.413 C.proc.pen., 
şedinţa de judecată în apel este structurată în:

a) măsurile premergătoare judecăţii;
b) dezbaterile judecăţii;
c) deliberarea şi pronunţarea hotărârii.
 Măsurile premergătoare judecăţii sunt reglementa-

te de art.413 alin.(1) C.proc.pen. şi reprezintă activităţi 
procesuale necesare pentru pregătirea dezbaterilor 
judecăţii în apel.

 Dezbaterile judecăţii în apel sunt reglementate de 
art.413 alin.(2)-(5) C.proc.pen. şi reprezintă activităţile 
procesuale privind efectuarea unui control judiciar 
integral, în fapt şi în drept, asupra sentinţei apelate. 

 Deliberarea şi pronunţarea hotărârii în apel sunt 
reglementate de art.418 C.proc.pen. şi reprezintă 
activităţile instanţei de apel privind verificarea lega-
lităţii şi temeiniciei hotărârii atacate pe baza probelor 
examinate de prima instanţă, conform materialelor din 
dosar şi oricăror probe noi prezentate instanţei de apel 
sau cercetării suplimentare a probelor administrate de 
prima instanţă.

14. În conformitate cu prevederile alin.(1) art.413 
C.proc.pen., preşedintele şedinţei de judecată în apel 
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efectuează următoarele măsuri premergătoare jude-
căţii:

a) anunţă cauza ce urmează a fi judecată;
b) verifică prezenţa persoanelor citate;
c) anunţă numele şi prenumele judecătorilor com-

pletului de judecată, ale procurorului, grefierului, 
precum şi ale interpretului şi traducătorului (dacă 
aceştia participă), ale apărătorului, precum şi ale altor 
persoane participante la judecarea apelului;

d) explică dreptul la recuzare şi verifică dacă nu 
există cereri de abţinere sau recuzare;

e) verifică dacă sunt formulate cereri şi demersuri 
în legătură cu judecarea apelului;

f) îndeplineşte alte activităţi procesuale pentru buna 
desfăşurare a şedinţei de judecată.

 În cazul în care se prezintă cereri sau demersuri, 
instanţa de apel, audiind opinia părţilor în proces, 
pronunţă o încheiere motivată cu privire la: admitere 
sau respingere. Toate cererile şi demersurile trebuie să 
fie argumentate şi, respectiv, urmează a fi soluţionate 
separat de instanţa de apel, chiar dacă sunt formulate 
de una şi aceeaşi persoană.

15. Procedura cu privire la măsurile premergătoare 
judecăţii începe prin nominalizarea cauzei şi apelului 
ce urmează a fi judecat, apoi sunt anunţate părţile şi alte 
persoane participante citate, concomitent verificându-
se identitatea şi calitatea lor procesuală.

La fel, se verifică prezenţa procurorului, grefierului 
şi, după caz, a interpretului sau traducătorului, ultimii 
fiind familiarizaţi cu obligaţiile prevăzute la art.85 
C.proc.pen. şi cu răspunderea, potrivit legii.

 În continuare, instanţa de apel este obligată să-şi 
verifice, din oficiu, legalitatea constituirii: compunerea 
potrivit legii a completului, fiind necesar de precizat 
dacă nu există vreun caz de incompatibilitate.

La fel, instanţa este obligată să-şi verifice, din 
oficiu, regularitatea sesizării, ocupându-se de exami-
narea laturii formale a actului de sesizare şi apoi de 
examinarea laturii substanţiale a acestuia.

16. În cadrul examinării cererii de apel sub latura 
ei formală, se va verifica dacă aceasta cuprinde datele 
esenţiale, dacă este semnată sau atestată, dacă a fost 
declarată în termenul legal etc.

În cadrul examinării cererii de apel sub latura ei 
substanţială, se va verifica dacă apelantul are calita-
tea de a exercita această cale ordinară de atac, dacă 
în ceea ce priveşte sentinţa atacată legea nu interzice 
calea apelului, dacă sesizarea primei instanţe a fost 
făcută valabil, dacă urmărirea penală a fost legal 
începută, dacă părţile au primit copia de pe cererea 
de apel etc.

În cazul în care se constată anumite neregularităţi, 
acestea urmează a fi corectate în conformitate cu 
prevederile legii.

În cazul în care, în urma măsurilor premergătoare, 
se constată îndeplinit legal actul de sesizare, instanţa 
de apel, considerându-se legal învestită cu judecarea 
apelului, va purcede la dezbaterile judecăţii în apel.

17. Dezbaterile judecăţii în apel reprezintă partea 
de bază a şedinţei de judecată în apel, în care se oferă 
cuvânt procurorului şi părţilor pentru a-şi expune 
opinia asupra apelului supus judecăţii în legătură 
cu situaţia de fapt şi de drept rezultată din întreaga 
desfăşurare a procesului penal până la această etapă 
procesuală şi, după caz, în care se cercetează probele 
solicitate de părţi în vederea susţinerii opiniei pentru 
care pledează.

Dezbaterile judecăţii în apel au ca obiect fondul 
apelului, în cadrul cărora se realizează o tratare con-
tradictorie, orală şi publică a întregului conţinut al 
procesului penal sub aspectul verificării legalităţii şi 
temeiniciei sentinţei apelate pe baza probelor exami-
nate de prima instanţă, conform materialelor din dosar 
şi oricăror probe noi prezentate instanţei de apel sau 
oricăror probe administrate de prima instanţă şi cerce-
tate suplimentar în şedinţa de judecată în apel.

Dezbaterile judecăţii în apel prezintă unele parti-
cularităţi faţă de cercetarea judecătorească, atât sub 
aspectul participanţilor la şedinţa de judecată, cât şi sub 
aspectul activităţilor procesuale îndeplinite în cadrul 
şedinţei de judecată.

Dezbaterile judecăţii în apel, reieşind din pre-
vederile art.414 C.proc.pen., se desfăşoară în două 
modalităţi, după caz:

a) judecarea apelului fără cercetarea probelor 
(art.413 alin.(2) C.proc.pen.);

b) judecarea apelului cu efectuarea cercetării pro-
belor (art.413 alin.(3) C.proc.pen.).

18. Judecarea apelului fără cercetarea probelor are 
loc în cazul în care instanţa de apel nu a dispus cer-
cetarea probelor noi şi/sau cercetarea suplimentară a 
probelor administrate de prima instanţă, reprezentând 
verificarea legalităţii şi temeinicia sentinţei apelate pe 
baza probelor examinate de prima instanţă, conform 
materialelor din dosar.

În cazul dat, judecarea apelului se reduce la discu-
tarea în contradictoriu, de către partea acuzării, pe de 
o parte, şi de către partea apărării, pe de altă parte, a 
motivelor invocate de apelant şi, implicit, dacă sentinţa 
apelată este legală, întemeiată şi motivată. Părţile se 
vor referi atât la problemele de fapt asupra cărora s-a 
pronunţat ori trebuia să se pronunţe prima instanţă, cât 
şi la problemele de drept.
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Discutarea în contradictoriu de către parţi constă 
în confruntarea dintre apelant, intimat şi procuror în 
ceea ce priveşte aprecierea probelor administrate în 
cursul cercetării judecătoreşti; alte probe nu se admi-
nistrează.

Dacă o parte, în luarea de cuvânt, cere reapreci-
erea probei cercetate în prima instanţă, se va face 
menţiunea respectivă în procesul-verbal al şedinţei 
de judecată, urmând să se expună instanţa de apel în 
decizia adoptată.

19. Judecarea apelului cu efectuarea cercetarii 
probelor reprezintă verificarea legalităţii şi temeini-
ciei sentinţei apelate pe baza probelor noi prezentate 
de părţi în dezbaterile judecăţii, precum şi pe baza 
probelor administrate în prima instanţă şi cercetate 
suplimentar în instanţa de apel.

După ce apelantul, intimatul, precum şi procuro-
rul invocă necesitatea administrării probei noi sau a 
cercetării suplimentare a probei administrate în prima 
instanţă, fiind ascultată opinia tuturor participanţilor 
la şedinţă, instanţa de apel se pronunţă prin încheiere 
motivată asupra cererii respective, de regulă, în formă 
protocolară.

Instanţa de apel nu este în drept să dispună, din 
oficiu, administrarea de probe noi sau cercetarea su-
plimentară a probei administrate în prima instanţă.

Similar întregii activităţi judiciare desfăşurate în 
instanţa de fond, după expunerea părţilor şi procuro-
rului asupra cererii privind administrarea de noi probe, 
precum şi după cercetarea suplimentară a probelor 
administrate de prima instanţă, instanţa de apel se 
pronunţă prin încheiere motivată privind admiterea 
sau, după caz, respingerea cererii respective.

În cazul în care se respinge cererea, instanţa de 
apel, în hotărârea adoptată, va invoca argumentele în 
sprijinul soluţiei privind respingerea efectuării cerce-
tării probei solicitate. 

În cazul în care se admite cererea, efectuarea cer-
cetării probei solicitate are loc conform prevederilor 
stipulate în Secţiunea 2 din Capitolui III, Titlul II, 
Partea Specială a Codului de procedură penală, care 
se aplică în mod corespunzător. 

20. Cu ocazia dezbaterilor judecăţii în apel, în 
conformitate cu prevederile art.413 alin.(2) C.proc.
pen., preşedintele şedinţei oferă cuvânt apelantului, 
intimatului, apărătorilor şi reprezentanţilor lor, apoi 
procurorului. Dacă între apelurile declarate se află şi 
apelul procurorului, primul cuvânt îl are acesta.

Apelantul susţine verbal motivele de apel şi pre-
cizează soluţia pe care, în opinia sa, ar trebui s-o 
pronunţe instanţa de apel.

 Intimatul combate motivele de apel sau, după caz, 
le recunoaşte şi solicită instanţei soluţia pentru care 
pledează.

Procurorul prezintă concluziile pe care le apreciază 
motivat potrivit legii.

21. Luările de cuvânt trebuie să se axeze pe moti-
vele invocate de apelant, fiecare parte argumentându-şi 
opinia prin combaterea punctelor de vedere ale părţii 
adverse cu referire la interpretarea judiciară şi doc-
trinară a normelor de drept ce justifică soluţia pentru 
care pledează.

Motivele de apel, potrivit art.405 C.proc.pen., 
se formulează în scris, dar ele pot fi dezvoltate sau 
formulate şi în mod oral în cadrul dezbaterilor, fiind 
consemnate în procesul-verbal al şedinţei de judecată 
în apel.

Până la închiderea dezbaterilor, apelantul poate 
formula şi alte motive de apel decât cele formulate prin 
adresa apelului înaintată instanţei, chiar dacă motivele 
orale nu coincid cu cele scrise.

22. Instanţa de apel în cadrul dezbaterilor este 
obligată să creeze condiţii egale pentru părţi întru exer-
citarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale, precum 
şi necesare obţinerii unei soluţii legale şi întemeiate 
în urma unei adevărate dispute orale, publice şi con-
tradictoriale dintre partea apărării şi partea acuzării 
de stat.

În cazul în care se constată temeinicia unui motiv 
de apel sau, după caz, a unui apel, urmare a căruia 
sentinţa apelată trebuie casată, instanţa urmează să 
continue judecata, fiind obligată să examineze toate 
motivele de apel sau, după caz, toate apelurile.

Motivele de apel trebuie examinate nu doar în 
sine – prin raportare în cadrul dezbaterilor, ci printr-o 
analiză obiectivă, completă şi sub toate aspectele de 
fapt şi de drept, confruntându-le cu susţinerile făcute în 
combaterea lor de către intimat, precum şi cu întregul 
material probator al cauzei. 

Neexaminarea unui motiv invocat în apel, a cărui 
soluţionare este necesară pentru aflarea adevărului, 
echivalează cu nerezolvarea fondului apelului şi con-
duce la casarea totală a deciziei instanţei de apel cu 
dispunerea rejudecării la aceeaşi instanţă.

23. După luările de cuvânt, preşedintele şedinţei 
explică că, conform principiului contradictorialităţii 
în procesul penal (art.24 C.proc.pen.), instanţa de 
apel acordă ajutor oricărei părţi, la solicitarea aces-
teia, în condiţiile legii, pentru administrarea probelor 
necesare.

În cazul în care este formulată cererea sau demersul 
respectiv, instanţa le va soluţiona potrivit prevederilor 
art.364 C.proc.pen. 
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Ascultarea inculpatului prezent, potrivit normelor 
care reglementează judecata în prima instanţă, este 
obligatorie în următoarele cazuri:

a) când inculpatul nu a fost audiat la cercetarea 
judecătorească;

b) când nu s-a pronunţat împotriva inculpatului o 
sentinţă de condamnare.

Instanţa de apel este obligată să ia măsuri pozitive 
în scopul audierii inculpatului în cazurile menţionate, 
chiar dacă nu există solicitări în mod expres în acest 
sens. 

24. În cazul în care instanţa de apel este sesizată 
cu un apel în care este contestată situaţia în fapt şi în 
drept reţinută de prima instanţă, din motive de echi-
tate a procesului, nu se poate de a se pronunţa asupra 
acestor chestiuni fără aprecierea directă a declaraţiilor 
prezentate personal de inculpatul care susţine că nu a 
săvârşit infracţiunea imputată.

În cazul dat, instanţa de apel trebuie să audieze 
inculpatul, martorii care nu au fost audiaţi în proce-
durile anteriore, precum şi, după caz, să procedeze la 
administrarea directă a probelor în speţă, ţinând seama 
mai ales de chestiunile pe care le soluţionează şi de 
importanţa lor pentru părţi.

În acest scop, instanţa de apel va efectua măsurile 
pozitive, în condiţiile legii, chiar dacă inculpatul 
nu solicită o autorizaţie în acest sens, astfel încât să 
aibă cunoştinţă de cauză în fapt şi în drept şi să se 
examineze în ansamblul ei chestiunea vinovăţiei sau 
nevinovăţiei conform jurisprudenţei constante. 

25. Conform art.413 alin.(3) C.proc.pen., în cadrul 
dezbaterilor, ca moment procesual al judecării apelului, 
părţile sunt în drept să invoce necesitatea administrării 
de noi probe. În cazul dat autorul cererii trebuie să 
indice aceste probe şi mijloacele de probă cu ajutorul 
cărora pot fi administrate, precum şi motivele care au 
împiedicat prezentarea lor în prima instanţă.

Cererea privind administrarea unei probe noi nu 
poate fi respinsă dacă proba prezentată este admisibilă, 
concludentă şi utilă. O probă este admisibilă atunci 
când nu este interzisă de lege; este concludentă atunci 
când poate clarifica elemente necunoscute ale cauzei, 
de natură să contribuie la soluţionarea acesteia; este 
utilă, dacă are capacitatea de a lămuri anumite fapte sau 
împrejurări ce nu au fost stabilite prin alte probe.

Administrarea probei noi în cadrul dezbaterilor 
judecăţii în apel se face potrivit procedurii stabilite 
pentru prima instanţă. Probele noi sunt reprezentate 
de acele probe care nu au fost administrate în cursul 
urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti.

În cazul în care nu a avut loc o cercetare judecăto-
rească completă şi obiectivă, întrucât prima instanţă 

a respins neîntemeiat cererea privind administrarea 
probei prezentate de părţi, se impune administrarea 
acestei probe. 

26. Conform art.414 alin.(1) C.proc.pen., în cadrul 
dezbaterilor, părţile sunt în drept să ceară cercetarea 
suplimentară a probelor administrate de prima in-
stanţă.

Cererea privind cercetarea suplimentară a probei 
administrate de prima instanţă nu poate fi respinsă 
dacă proba prezentată nu a fost cercetată şi, respectiv, 
apreciată complet, obiectiv şi sub toate aspectele de 
prima instanţă. 

Instanţa de apel, stabilind ilegalitatea comisă de 
prima instanţă, va corecta această eroare judiciară în 
condiţiile prevăzute de lege, efectuând cercetarea su-
plimentară a probei administrate de prima instanţă. 

27. Cererea privind administrarea probelor noi, pre-
cum şi cercetarea suplimentară a probei administrate 
de prima instanţă, poate fi formulată până la închi-
derea dezbaterilor şi ele trebuie să se refere numai la 
faptele şi împrejurările ce urmează a fi dovedite, prin 
ce mijloace de probă pot fi administrate, cu indicarea 
locului unde se află, indentităţii şi adresei martorilor 
şi experţilor etc.

Declaraţiile prezentate în dezbateri se consemnea-
ză potrivit modului prevăzut de art.337 C.proc.pen., 
fiind anexate la procesul-verbal al şedinţei instanţei 
de apel.

Activităţile instanţei de apel privind efectuarea 
cercetării probelor în baza cererilor admise trebuie 
consemnate în procesul-verbal al şedinţei instanţei 
de apel.

28. După cercetarea probelor, dacă nu se mai for-
mulează alte cereri ce ar trebui soluţionate în prealabil, 
instanţa va oferi cuvântul persoanelor participante, 
care, în luările de cuvânt, referindu-se la motivele de 
apel, vor justifica soluţia pentru care pledează prin 
criticile aduse lucrului judecat de prima instanţă şi, 
după caz, prin prisma materialului probator administrat 
în instanţa de apel.

În cazul dat, cuvântul se oferă conform ordinii 
prevăzute de art.413 alin.(2) C.proc.pen.: mai întâi 
apelantului, apoi intimatului şi la urmă procurorului, cu 
excepţia cazului când apelul este declarat de procuror, 
situaţie în care primul cuvânt îl are acesta.

După luările de cuvânt, instanţa de apel oferă po-
sibilitate părţilor şi procurorului să uzeze de dreptul 
la replică.

29. Potrivit art.413 alin.(4) C.proc.pen., cu privire 
la chestiunile noi, apărute cu ocazia dezbaterilor, păr-
ţile au dreptul la replică.
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Replica constă în oferirea posibilităţii părţii la 
proces de a mai lua o dată cuvântul în legătură cu 
dezbaterile pe marginea apelului judecat.

Dacă în replică se relevă fapte sau circumstanţe 
noi, esenţiale pentru judecarea apelului, instanţa de 
apel va relua dezbaterile judecăţii în apel pentru ve-
rificarea acestora. 

După închiderea replicilor, părţile pot să depună 
instanţei concluzii scrise privitor la soluţia propusă 
de ele în cauză, care se anexează la procesul-verbal al 
şedinţei de judecată în apel. Concluziile respective nu 
au caracter obligatoriu pentru instanţa de apel.

Conform art.413 alin.(5) C.proc.pen., inculpatul are 
cel din urmă cuvântul. Indiferent dacă este apelant sau 
intimat şi indiferent dacă, pe parcursul dezbaterilor, 
procurorul sau părţile au uzat de dreptul la replică, cel 
din urmă cuvânt va aparţine întotdeauna inculpatului, 
personal sau prin avocat.

30. Desfăşurarea şedinţei de judecată în apel se 
consemnează în procesul-verbal întocmit de grefi-
er în conformitate cu prevederile art.413 alin.(6) 
C.proc.pen.

Procesul-verbal al şedinţei de judecată în apel se 
întocmeşte în scris, iar pentru a asigura plenitudinea 
pot fi utilizate mijloacele prevăzute la art.336 alin.(2) 
C.proc.pen. 

Procesul-verbal al şedinţei de judecată în apel tre-
buie să cuprindă în mod obligatoriu toate elementele 
indicate la art.336 alin.(3) C.proc.pen., precum şi 
elucidarea activităţilor privind efectuarea cercetării 
probelor, după caz, şi/sau cererii privind reaprecierea 
probei cercetate în prima instanţă, pe care se înteme-
iază concluziile instanţei de apel. 

Lipsa acestor menţiuni echivalează cu concluzia 
că instanţa de apel nu a cercetat suplimentar proba 
administrată de prima instanţă sau nu a dat apreciere 
probei administrate, fie nu a dat o nouă apreciere 
probei din dosar.

31. În termen de cel mult 48 ore de la încheierea 
şedinţei de judecată a apelului, procesul-verbal trebuie 
să fie redactat şi semnat de preşedintele şedinţei şi 
grefier.

Dacă apar divergenţe între grefier şi preşedinte-
le şedinţei privitor la conţinutul procesului-verbal, 
grefierul este în drept să anexeze la procesul-verbal 
obiecţiile sale în conformitate cu prevederile art.318 
alin.(3) C.proc.pen. 

Responsabili de calitatea şi corectitudinea întoc-
mirii procesului-verbal al şedinţei de judecată în apel 
este preşedintele şedinţei şi grefierul.

32. Despre întocmirea şi semnarea procesului-
verbal integral al şedinţei instanţei de apel, preşedin-

tele şedinţei înştiinţează în scris părţile şi le asigură 
posibilitatea de a lua cunoştinţă de conţinutul actului 
respectiv, la cerere scrisă, în termen de 5 zile de la 
data înştiinţării. Înştiinţarea în scris menţionată se 
anexează la dosar.

Partea respectivă, în decurs de 3 zile de la data luării 
de cunoştinţă, este în drept să formuleze obiecţii la 
procesul-verbal al şedinţei de judecată în apel.

Obiecţiile la procesul-verbal se examinează de către 
instanţa de apel, care, pentru anumite concretizări, 
poate cita persoana ce le-a formulat. Asupra obiecţiilor 
formulate, instanţa se pronunţă prin încheiere motiva-
tă, care, de rând cu obiecţiile respective, se anexează 
la procesul-verbal.

33. În cazul în care în dosar lipseşte procesul-verbal 
al şedinţei de judecată în apel sau întocmirea acestui 
act procesual este vădit necorespunzătoare, fapt ce 
privează instanţa de recurs de posibilitatea verificării 
legalităţii hotărârii atacate, se impune casarea totală 
a deciziei instanţei de apel, cu dispunerea rejudecării 
de către aceeaşi instanţă.

Lipsa înştiinţării în scris despre întocmirea şi 
semnarea procesului-verbal integral, precum şi ne-
examinarea obiecţiilor la acest proces-verbal privează 
instanţa de recurs de posibilitatea verificării legalităţii 
hotărârii atacate şi conduce la ridicarea cauzei de pe 
rolul instanţei de recurs, cu remiterea în instanţa de 
apel pentru îndeplinirea prevederilor art.336 alin.(5)-
(7) C.proc.pen. 

34. Prin prisma prevederilor art.414 alin.(1) C.proc.
pen., instanţa de apel, efectuând controlul judiciar în 
al doilea grad de jurisdicţie penală, este obligată să 
examineze dacă au fost respectate dispoziţiile legale 
privind judecarea cauzei în fond.

Urmărind acest scop, instanţa de apel verifică 
legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate, soluţionând 
următoarele chestiuni:

 a) dacă în cauză s-au respectat principiile generale 
ale procesului penal şi prevederile legii referitoare la 
urmărirea penală;

 b) dacă s-a respectat procedura privind judecata 
în prima instanţă;

 c) dacă sunt asigurate drepturile părţilor la un 
proces legal şi echitabil;

d) dacă starea de fapt reţinută şi de drept apreciată 
de prima instanţă concordă cu faptele şi circumstan-
ţele stabilite şi probele administrate şi relevate în 
sentinţă;

 e) dacă au fost administrate în mod obiectiv, com-
plet şi pluriaspectual toate probele prezentate de părţi 
necesare pentru aflarea adevărului;
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 f) dacă fiecare probă pe care se întemeiază conclu-
ziile instanţei de judecată a fost apreciată din punctul 
de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veri-
dicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punctul 
de vedere al coroborării lor;

g) dacă soluţia dată de prima instanţă se confirmă 
cu prevederile legii şi este justă;

h) dacă sentinţa apelată este legală, întemeiată şi 
motivată.

35. În rezultatul soluţionării chestiunilor menţio-
nate în punctul precedent, instanţa de apel stabileşte 
temeiurile de fapt şi de drept care duc, după caz, la 
respingerea sau la admiterea apelului, precum şi moti-
vele adoptării soluţiei date. Aceste temeiuri şi motive 
trebuie să fie cuprinse în conţinutul deciziei instanţei 
de apel (art.417 alin.(1) pct. 8) C.proc.pen.).

Când instanţa de apel stabileşte motive de casare 
a sentinţei apelate, din oficiu, este obligată să le pună 
în discuţia părţilor.

36. Stabilirea temeiurilor de fapt, care duc, după 
caz, la respingerea sau la admiterea apelului, presu-
pune ca instanţa de apel să controleze dacă în cauză 
s-au administrat toate probele necesare aflării adevă-
rului, pentru ca faptele şi împrejurările să fie integral 
stabilite.

Urmărind acest scop, instanţa de apel este obligată 
să verifice dacă la judecarea cauzei prima instanţă:

a) a făcut efortul necesar pentru a nu lăsa nici un 
aspect al complexului faptic nestabilit, nelămurit, 
ascuns sau dubios;

b) a luat toate măsurile necesare pentru ca probele 
concludente şi utile, prezentate de părţi, să fie ad-
ministrate şi cercetate în ordinea prevăzută de lege, 
astfel ca toate elementele de fapt să aibă o relevanţă 
juridică în proces şi nimic să nu rămână într-o stare 
de incertitudine şi dubii.

 În cazul în care se constată că prima instanţă la 
judecarea cauzei a comis activităţi sau inactivităţi 
ce provoacă dubii sau neclarităţi evidente cu privire 
la starea de fapt, instanţa de apel este datoare să le 
înlăture în condiţiile generale ale judecării cauzei 
(Capitolul I, Titlul II din Partea Specială a Codului 
de procedură penală).

37. Stabilirea temeiurilor de drept, care duc, după 
caz, la respingerea sau admiterea apelului, presupune 
ca instanţa de apel să controleze dacă în cauză au fost 
rezolvate problemele de drept material sau procesual 
penal.

Rezolvarea problemelor de drept material implică 
confruntarea sentinţei adoptate de prima instanţă cu 
normele de drept penal derivate din săvârşirea infracţi-
unii şi cu normele de drept civil derivate din prejudiciul 
produs prin infracţiune.

Rezolvarea problemelor de drept procesual penal 
implică verificarea întreprinsă de instanţa de apel ce 
vizează toate actele procesuale efectuate în cursul 
procesului penal, atât de organul de urmărire penală, 
cât şi de prima instanţă.

38. Rezolvarea problemelor de drept penal repre-
zintă verificarea cauzei privind: calificarea infracţiunii 
(încadrarea juridică a faptei imputate inculpatului) şi 
legalitatea pedepsei penale aplicate, precum şi alte 
aspecte reglementate de Codul penal.

Verificând cauza sub aspectul calificării infracţiu-
nii, instanţa de apel trebuie să dea răspuns dacă fapta 
reţinută în sarcina inculpatului constituie infracţiune şi 
dacă este dovedită vinovăţia inculpatului în săvârşirea 
acestei infracţiuni. Pentru aceasta, instanţa de apel tre-
buie să raporteze situaţia de fapt constatată la fiecare 
din elementele constitutive ale infracţiunii imputate 
inculpatului, să subsumeze faptele şi împrejurările 
cauzei categoriei juridice cărei acestea îi corespund.

Verificând cauza sub aspectul legalităţii pedepsei 
penale, instanţa de apel trebuie să dea răspuns dacă 
aceasta a fost aplicată în limitele prevăzute de lege, 
avându-se în vedere nu doar sancţiunea normei penale 
speciale, ci toate prevederile ce reglementează pe-
deapsa penală, individualizarea pedepselor, liberarea 
de pedeapsă penală, precum şi alte criterii ce ţin de 
tratamentul juridic penal.

Alături de aceste două aspecte principale – califi-
carea infracţiunii şi pedeapsa penală, instanţa de apel 
este obligată să verifice şi alte aspecte de drept penal 
material privitoare la tentativă, participaţie, recidivă, 
prescripţie, cauze care înlătură caracterul penal al 
faptei, cauze care înlătură răspunderea penală sau 
consecinţele condamnării, măsurile de siguranţă etc.

39. În cazul în care se constată că s-au comis încăl-
cări ale prevederilor de drept penal, instanţa de apel 
este obligată să le corecteze în modul stabilit de lege 
în cadrul procedurii judecării apelului.

 Instanţa de apel va adopta soluţia prevăzută de 
art.415 alin.(1) pct.2) C.proc.pen. în cazul în care:

 a) nu au fost întrunite elementele infracţiunii sau 
prima instanţă a pronunţat o hotărâre de condamnare 
pentru o altă faptă decât cea pentru care inculpatul a 
fost pus sub învinuire, cu excepţia cazurilor reînca-
drării juridice a acţiunilor lui în baza unei legi mai 
blânde; 

b) inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care 
nu este prevăzută de legea penală; 

c) s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele 
prevăzute de lege; 

d) persoana condamnată a fost judecată anterior în 
mod definitiv pentru aceeaşi faptă sau există o cauză de 
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înlăturare a răspunderii penale, sau aplicarea pedepsei 
a fost înlăturată de o nouă lege sau anulată de un act de 
amnistie, a intervenit decesul inculpatului ori a inter-
venit împăcarea părţilor în cazul prevăzut de lege; 

e) faptei săvârşite i s-a dat o încadrare juridică 
greşită; 

f) a intervenit o lege penală mai favorabilă con-
damnatului; 

g) Curtea Constituţională a recunoscut neconstitu-
ţională prevederea legii aplicate în cauza respectivă; 

h) instanţa de judecată internaţională, prin hotărâre 
pe un alt caz, a constatat o încălcare la nivel naţional a 
drepturilor şi libertăţilor omului care poate fi reparată 
şi în această cauză;

i) prima instanţă nu s-a pronunţat cu privire la una 
din infracţiunile imputate;

j) prima instanţă s-a rezumat la a face trimitere la 
faptele reţinute în rechizitoriu, fără a le descrie şi fără 
a cerceta mijloacele de probă din care rezultă vinovăţia 
sau nevinovăţia inculpatului;

k) prima instanţă a omis de a se pronunţa asupra 
tuturor actelor materiale ce intră în conţinutul aceleiaşi 
infracţiuni;

l) prima instanţă a comis o eroare gravă de fapt, 
având drept consecinţă pronunţarea unei sentinţe vădit 
neîntemeiate.

40. Rezolvarea problemelor de drept civil, derivate 
din prejudiciul produs prin infracţiune, reprezintă veri-
ficarea cauzei privind soluţionarea acţiunii civile.

Acţiunea civilă în procesul penal se soluţionează 
în conformitate cu prevederile art.219-226, 387 şi 
388 C.proc.pen. Instanţa de apel va adopta soluţia 
prevăzută de art.415 alin.(1) pct.2) C.proc.pen. în 
cazul în care:

a) prima instanţă nu a soluţionat chestiunea dacă 
trebuie admisă acţiunea civilă, în folosul cui şi care 
este cuantumul despăgubirilor cuvenite;

b) prima instanţă, soluţionând acţiunea civilă, a dat 
o soluţie contrară legii;

c) sentinţa nu cuprinde motivele pe care este în-
temeiată soluţia cu privire la acţiunea civilă sau la 
repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune ori 
în dispozitiv lipseşte dispoziţia privind soluţionarea 
acţiunii civile;

d) după ce l-a condamnat pe inculpat, prima instanţă 
a separat în mod ilegal acţiunea civilă de acţiunea pe-
nală ori ilegal a soluţionat chestiunea privind acţiunea 
civilă în procesul penal.

În cazul în care acţiunea civilă a fost înaintată în in-
stanţa de apel, acţiunea respectivă nu poate fi soluţionată 
în cadrul judecării apelului, deoarece, potrivit art.221 
alin.(1) C.proc.pen., acţiunea civilă în procesul penal 

se înaintează în baza cererii scrise a părţii civile sau a 
reprezentantului ei în orice moment de la pornirea pro-
cesului penal până la terminarea cercetării judecătoreşti. 
Partea civilă sau reprezentantul ei, după definitivarea 
sentinţei, este în drept să înainteze o acţiune similară 
în instanţa civilă. 

41. Rezolvarea problemelor de drept procesual 
penal reprezintă verificarea cauzei privind modul în 
care au fost respectate prevederile legale referitoare la 
competenţa după materie sau calitatea persoanei, la se-
sizarea instanţei de judecată, la participarea persoanei 
la judecată, la efectuarea anchetei sociale în cazurile 
prevăzute de lege, precum şi alte aspecte reglementate 
de Codul de procedură penală etc.

În cazul în care se constată că s-au comis încălcări 
ale prevederilor de drept procesual penal, instanţa de 
apel este obligată să le corecteze în modul stabilit de 
lege în cadrul procedurii de judecare a apelului.

Instanţa de apel va adopta soluţia prevăzută de 
art.415 alin.(1) pct.2) C.proc.pen. în cazul în care:

a) la darea sentinţei nu au fost soluţionate chestiu-
nile prevăzute de art.385 C.proc.pen.;

b) sentinţa apelată nu cuprinde elementele prevă-
zute de art.389-391, 394 şi 397 C.proc.pen.; 

c) sentinţa atacată nu cuprinde motivele pe care se 
întemeiază soluţia ori motivarea soluţiei contrazice 
dispozitivul hotărârii sau acesta este expus neclar, 
sau dispozitivul sentinţei redactate nu corespunde cu 
dispozitivul pronunţat după deliberare; 

d) în prima instanţă nu au fost respectate dispoziţiile 
privind competenţa după materie sau după calitatea 
persoanei;

e) prima instanţă nu a fost compusă potrivit legii 
ori au fost încălcate prevederile art.30,31,33 C.proc.
pen.;

 f) şedinţa de judecată în prima instanţă nu a fost 
publică, în afară când legea prevede altfel;

g) judecata a avut loc fără participarea procurorului, 
inculpatului, precum şi a apărătorului, interpretului şi 
traducătorului, când participarea lor era obligatorie 
potrivit legii; 

h) cauza a fost judecată fără citarea legală a unei 
părţi sau care, legal citată, a fost în imposibilitate de 
a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această 
imposibilitate.

42. Concluzia instanţei de apel privind temeiurile 
de fapt şi de drept care au dus, după caz, la respingerea 
sau admiterea apelului, precum şi motivele adoptării 
soluţiei date se întemeiază în mod obligatoriu în urma 
aprecierii probelor.

Instanţa de apel nu este legată de concluzia primei 
instanţe şi este liberă a da o apreciere nouă (reapreci-



37

Nr. 6, iunie 2009 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

ere) oricărei probe, indiferent la care fază a procesului 
penal a fost administrată. În conformitate cu prevede-
rile art.414 alin.(2) C.proc.pen., instanţa de apel poate 
da o nouă apreciere probelor din dosar. 

Activitatea instanţei de apel privind aprecierea şi/
sau reaprecierea probei se efectuează în conformitate 
cu prevederile art.101 C.proc.pen.

Efectuând o nouă apreciere a probelor din dosar, 
instanţa de apel este obligată să invoce în cuprinsul 
deciziei şi motivele pentru necesitatea reaprecierii 
probei, relevând dezacordul cu aprecierea probei re-
spective efectuată de prima instanţă.

 43. În vederea îndeplinirii activităţii privind apre-
cierea sau, după caz, reaprecierea probelor, instanţa 
de apel în cuprinsul deciziei va releva şi, respectiv, 
va analiza: 

a) probele examinate de prima instanţă, conform 
materialelor din dosar;

b) probele administrate de prima instanţă şi cerce-
tate suplimentar în dezbaterile judecăţii în apel;

c) probele noi prezentate de părţi şi, respectiv, 
cercetate în dezbaterile judecăţii în apel.

 Urmărind acest scop, judecătorii completului vor 
supune fiecare probă unei aprecieri obiective, complete 
şi sub toate aspectele, evaluând forţa ei probantă şi 
determinând, implicit, măsura în care proba respectivă, 
în coroborare cu celelalte probe în ansamblu, poate 
contribui la aflarea adevărului cu privire la situaţia de 
fapt stabilită în cauză.

Aprecierea sau reaprecierea probelor se face în 
baza unei convingeri intime proprii, rezonabile şi ra-
ţionale, care trebuie exprimată în motivele adoptării 
soluţiei date – relevate în cuprinsul deciziei instanţei 
de apel.

 44. În cazul în care se pronunţă soluţia prevăzută de 
art.415 alin.(1) pct.2) C.proc.pen., instanţa de apel, re-
judecând cauza, este obligată să aprecieze probele noi 
administrate şi/sau, după caz, să reaprecieze probele 
administrate de prima instanţă şi cercetate suplimentar, 
pe care se întemeiază concluziile. 

 Este inadmisibilă soluţia privind admiterea ape-
lului, casarea sentinţei atacate, rejudecarea cauzei şi 
pronunţarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit 
pentru prima instanţă, fără a fi evaluate şi, respectiv, 
apreciate probele puse la baza deciziei pronunţate, 
precum şi fără a stabili şi a descrie circumstanţele, 
care justifică soluţia respectivă. 

45. În cazul în care se judecă apelul în urma 
adoptării deciziei de către instanţa de recurs privind 
admiterea recursului, casarea deciziei instanţei de apel, 
cu dispunerea judecării de către aceeaşi instanţă, se 
impune procedura de rejudecare şi limitele acesteia 

prevăzute de art.436 C.proc.pen. Activităţile respec-
tive se efectuează de către instanţa de apel conform 
regulilor generale pentru judecata în apel, adică pre-
vederile art.413 şi ale art.414 C.proc.pen. se aplică în 
mod corespunzător.

Actul procesual prin care este învestită înstanţa de 
apel, competentă să judece din nou apelul, este decizia 
instanţei de recurs ordinar sau, după caz, hotărârea 
instanţei de recurs în anulare. 

Judecarea apelului, în cazul dat, se desfăşoară în 
limitele stabilite prin decizia instanţei de recurs, ale 
cărei indicaţii sunt obligatorii pentru instanţa de apel 
în măsura în care situaţia de fapt rămâne cea care a 
existat la soluţionarea recursului:

a) în mod nelimitat, dacă a fost casată total hotă-
rârea recursată;

b) în mod limitat, dacă a fost casată parţial hotărârea 
recursată, fie la anumite fapte ori fie la anumite persoa-
ne sau în ce priveşte latura penală ori cea civilă.

Din textul de lege al art.436 alin.(4) C.proc.pen. 
rezultă că, judecând apelul în procedura de rejudecare 
a cauzei, instanţa de apel nu este în drept să creeze o 
situaţie mai gravă pentru persoana în favoarea căreia 
a fost declarat recursul admis.

Judecătorul nu poate participa la o nouă judecare 
a apelului, dacă a participat anterior la judecarea pro-
priu-zisă, deoarece, potrivit art.33 alin.(3) C.proc.pen., 
se află în situaţie de incompatibilitate.

46. Imediat după închiderea dezbaterilor ori, după 
caz, audierea replicilor sau la intervalul fixat pentru 
pronunţare, dacă, din motive temeinice, s-a amânat 
pronunţarea, instanţa de apel se retrage în camera de 
consiliu pentru deliberarea şi adoptarea hotărârii. 

Procedura deliberării se desfăşoară în conformitate 
cu prevederile art.339 C.proc.pen. Obiectul deliberării 
completului de judecată se identifică cu chestiunile 
prevăzute de lege supuse spre soluţionare instanţei 
de apel.

47. Din textul articolului 414 alin.(3) C.proc.pen. 
rezultă:

– instanţa de apel este obligată să se pronunţe 
asupra tuturor apelurilor, ea neputând, atunci când 
constată că un apel este întemeiat şi că sentinţa ape-
lată trebuie casată integral, să nu se pronunţe asupra 
celorlalte apeluri sub pretextul că judecarea lor a 
devenit inutilă;

– instanţa de apel este obligată să se pronunţe nu 
doar asupra tuturor apelurilor declarate în cauză, ci şi 
asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Motivele de apel nu trebuie soluţionate doar în 
sine, prin raportare, în mod exclusiv la dispozitivul şi 
la considerentele hotărârii atacate, ci confruntându-le 



Nr. 6, iunie 2009REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

38

cu susţinerile făcute în combaterea lor de către partea 
procesuală adversă, precum şi cu probele administrate 
în cauză. 

Instanţa de apel nu trebuie să se limiteze doar la 
verificarea motivelor invocate de apelant, ci, depăşind 
acest cadru, este obligată să ia în examinare, din ofi-
ciu, şi orice alte chestiuni importante susceptibile să 
conducă la o concluzie certă şi corectă cu privire la 
legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate. 

48. Instanţa de apel, deliberând, adoptă una din 
soluţiile prevăzute la art.415 alin.(1) C.proc.pen., 
concomitent soluţionând şi chestiunile complementare 
prevăzute de art.416 C.proc.pen. cu privire la repararea 
pagubei, la măsurile preventive, la cheltuielile judicia-
re şi la orice alte chestiuni de care depinde soluţionarea 
completă a apelului.

Conform art.414 alin.(4) C.proc.pen., în cazul sesi-
zării de către părţi a nerespectării termenului rezonabil 
de judecare a cauzei de către instanţa de fond, instanţa 
de apel se expune şi asupra nerespectării acestui ter-
men. Criteriile de determinare a termenului rezonabil 
sunt: complexitatea cauzei, comportamentul părţilor 
în proces, conduita instanţei de judecată.

 În cazul în care se constată temeiurile prevăzute 
de art.218 C.proc.pen., instanţa de apel va pronunţa 
o decizie interlocutorie, în conformitate cu art.417 
alin.(3) C.proc.pen. 

49. Deliberând, judecătorii completului sunt obli-
gaţi să verifice legalitatea şi temeinicia hotărârii ape-
late, prin prisma examinării motivelor de apel, precum 
şi cu privire la toate aspectele de fapt şi de drept, din 
oficiu, cu respectarea efectului devolutiv, extensiv, 
suspensiv şi al neagravării situaţiei în propriul apel 
(art.408-411 C.proc.pen.).

În cazul în care, în cursul deliberării, instanţa con-
stată că există temei pentru reluarea judecării apelului, 
în vederea justei soluţionări a cauzei, prin încheiere 
motivată, se reiau dezbaterile judecăţii în apel, fiind 
respectată, în continuare, procedura privind judecarea 
apelului în cauza penală.

50. Revenind din camera de consiliu, în rezultatul 
deliberării instanţei de apel şi semnării hotărârii adop-
tate, preşedintele şedinţei sau unul din judecătorii com-
pletului, asistat de grefier, pronunţă în şedinţă publică 
hotărârea sau, după caz, dispozitivul hotărârii.

Pronunţarea hotărârii în şedinţa de judecată în apel 
se face conform prevederilor art.340 C.proc.pen.

în concluzie, menţionăm că rândurile ce preced, 
concepute pe baza materialului judicios utilizat din 
legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, au menirea să con-
tribuie la elaborarea unui suport metodologic pentru 
instanţa de apel, precum şi pentru persoanele partici-
pante la judecarea apelului, fiind conştienţi de faptul 
că rezultatele noastre sunt susceptibile de amplificări 
şi aprofundări, căutări ştiinţifice şi practice.

 Aspectele elucidate cuprind o serie de elemente 
de noutate survenite în ultimul timp în baza noilor 
dezvoltări jurisprudenţiale ale instanţei internaţionale 
de la Strasburg, precum şi în baza valorificării practicii 
judiciare naţionale cu privire la judecarea apelului. 

Elaborând publicaţia respectivă, am urmărit scopul 
ca ea să semnalizeze problemele ivite în jurisprudenţă 
la judecarea apelului în cauza penală şi, în măsura 
obiectivelor obţinute, să fie de ajutor în dificila activi-
tate de interpretare judiciară unitară şi aplicare corectă 
a normelor de drept. 

Selectând şi, respectiv, evidenţiind anumite situaţii 
din cazuistica judiciară, pe alte locuri deficitare sau 
discutabile, în mod inevitabil, asumându-ne riscul, 
am expus opinii personale, care, în dependenţă de 
argumentele prezentate în sprijinul soluţiilor propuse, 
pot fi împărtăşite, dar pot fi şi respinse. 

Important este că problemele semnalate sunt sufici-
ente pentru a statua direcţiile principale ale activităţii 
instanţei de apel la judecarea apelului şi, în această 
ordine de gândire, exprimăm speranţa că multe din 
cele ce mai sunt de făcut îşi vor găsi rezolvarea cât mai 
curând, iar, altele, care încă nu pot fi înfăptuite integral, 
vor sta în atenţia judecătorilor şi preocuparea lor se va 
concretiza în adoptarea hotărârilor judecătoreşti legale, 
întemeiate şi motivate.

Încheiem cu precizarea că cele expuse exprimă 
propriul punct de vedere al autorului cu privire la 
problemele ivite în cadrul judecării apelului în cauza 
penală şi, manifestând dorinţa ca ele să fie dezvoltate 
în continuare, invităm colegii din domeniul dreptului la 
dezbateri practico-ştiinţifice pe marginea problematicii 
juridice abordate, astfel încât efortul comun întreprins 
să contribuie activ la elaborarea şi promovarea acului 
de justiţie în Republica Moldova.
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RéSuMé
Les responsabilités civiles du transporteur aérien prennent ses origines dans la législation aérienne 

soviétique. Maintenant la responsabilité du transporteur aérien dans la République de Moldova est régit 
par le Code civil, la Loi concernant la protection des consommateurs et autres règles approuvées par 
l’Administration d’ Etat de l’Aviation Civile. En ce qui concerne les transports aériens internationaux, il 
s’applique la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international 
signée à Montréal le 28 mai 1999 à laquelle notre pays a aderé le 5 mai 2008. 

EVOLUŢIA  IzVOARELOR  jURIDICE  DE 
REGLEMENTARE  A  RăSPUNDERII  CIVILE  îN 

TRANSPORTUL  AERIAN  AL  REPUbLICII  MOLDOVA
Iurie MIhAlAche, 

doctorand
Recenzent: eugenia cOjOcARI, 

doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)

al Republicii Moldova cunoaşte o creştere anuală cu 
circa 10-15%.1 Cu toate că transportul aerian devine 
tot mai important pentru ţara noastră2, până în prezent 
domeniul respectiv a fost puţin cercetat în doctrina 
autohtonă, rămânând necunoscute încă multe lucruri 
sub acest aspect. În acest scop, făcând o analiză a 
lucrărilor ştiinţifice fundamentale ale profesorilor 
И.С. Перетерский, în manualul Drept aerian3, В.Э. 
Грабарь în Problemele dreptului aerian4 şi ale lui 
Е.И. Кельман în valoroasele sale publicaţii cu referire 
la istoria şi evoluţia răspunderii civile în transportul  
aerian5, despre aviaţia civilă a Basarabiei nu se cunoaşte 
nimic. Ne miră şi faptul că, cercetând cu interes evo-
luţia izvoarelor juridice ce reglementează transportul 
aerian din perioada interbelică, expuse de profesorul 
А.Ф. Федоров în teza de doctorat6, nu a fost abordat 
cadrul juridic al Basarabiei şi al Republicii Sovietice 
Socialiste Moldoveneşti. În schimb, problema care ne 
interesează a fost reuşit tratată de profesorul N.Dinescu 
în teza de doctorat susţinută în anul 1940, care, anali-
zând răspunderea civilă a cărăuşului aerian în transpor-
tul de mărfuri şi pasageri, a făcut referire şi la spaţiul 
basarabean.7 În acelaşi timp, В.Н. Дежкин afirmă că 
dacă în Moldova de până la război au existat careva 
zboruri, ele îşi aveau originea în Rusia sau România 
şi pe teritoriul Moldovei aveau mai mult un caracter 
sportiv sau experimental.8 

Trebuie de menţionat că în doctrina naţională din 
ultimii ani s-au evidenţiat cu publicaţii în domeniu 
O.Diaciuc, V.Lebedev, O.Ciobanu, Iu.Sedleţchi şi 
D.Magherescu. S-au mai remarcat tangenţial sub 

acest aspect profesorul Gh.Chibac şi C.Pascari în 
Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, 
precum şi A.Bloşenco în manualul Drept civil. Partea 
Specială. Aceste lucrări ştiinţifice au fost minuţios 
analizate la elaborarea prezentului studiu, însă menţi-
onăm că majoritatea lor se referă la transportul aerian 
internaţional şi puţine cercetări găsim axate asupra 
răspunderii civile din transportul aerian al Republicii 
Moldova. Astfel, O.Ciobanu în Revista Naţională de 
Drept descrie varietăţile contractului internaţional de 
asigurare de aviaţie, Iu.Sedleţchi şi D.Magherescu 
descriu, în aceeaşi publicaţie, aspectele răspunderii 
transportatorului aerian, însă, reieşind din prevederile 
convenţiilor internaţionale la care statul nostru este 
parte, profesorul V.Lebedev se referă la reglementarea 
juridică, încheierea, conţinutul şi răspunderea cărău-
şului în contractul de transport aerian internaţional de 
mărfuri9 şi doar O.Diaciuc în revista Legea şi Viaţa 
face o caracterizare amplă a izvoarelor juridice ale 
dreptului aerian din Republica Moldova. Am mai con-
statat că există multe articole la tema dată, însă ele au 
fost publicate în diferite ziare şi broşuri, ca: Moldova 
Socialistă, Кишиневский Университет, Moldova Su-
verană etc. Spre regret, ele nu au un caracter ştiinţific, 
având rol mai mult informativ şi reflectă succint unele 
evenimente importante ale aviaţiei civile din Moldova 
la acei ani. În acelaşi timp, cu ocazia scrierii prezentu-
lui articol, au fost cercetate actele normative adoptate 
de Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste 
Moldoveneşti (în continuare – RSSM) şi care se păs-
trează în arhivele Bibliotecii Naţionale, în biblioteca 
Academiei de Ştiinţe şi în cea a Universităţii de Stat din 
Moldova. Au fost utilizate şi informaţiile preluate de pe 

ctualitatea şi importanţa temei abordate sunt de-
terminate de faptul că în ultimii ani traficul aerian 
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portalurile oficiale ale Administraţiei de Stat a Aviaţiei 
Civile din Republica Moldova (în continuare – ASAC) 
şi a companiei aeriene Air Moldova. 

Reieşind din factorul istoric, сonsiderăm oportun să 
delimităm evoluţia legislaţiei cu privire la răspunderea 
civilă din transportul aerian al Republicii Moldova în 
două mari etape, şi anume: I – perioada Republicii 
Sovietice Socialiste Moldoveneşti, cea de-a II-a înce-
pând din momentul declarării independenţei Republicii 
Moldova până în prezent. În acelaşi timp, am ţinut cont 
de situaţia legislaţiei civile din perioada 1918-1939, 
apoi de legislaţia sovietică exprimată prin Codul civil 
al RSSM din 1964 şi de cele 3 coduri aeriene din 1935, 
1962 şi 1983 care s-au aplicat pe teritoriul RSSM. 

 Izvoarele juridice de reglementare a răspunderii 
civile în perioada RSS Moldoveneşti. La elaborarea 
studiului am evitat a cerceta perioada anilor 1918-
1944, pe motiv că, deşi unele zboruri se efectuau, nu 
putem încă vorbi despre o bază normativă cu privire la 
răspunderea civilă în transportul aerian al Basarabiei, 
deoarece nu era încă formată aviaţia civilă naţională. 
Era prezentă în special aviaţia militară, cu avioane de 
recunoaştere şi bombardament ce veneau de peste Prut, 
iar primele zboruri civile s-ar fi realizat în anul 1930, 
pe ruta Galaţi – Chişinău. Reieşind din această situa-
ţie, în Basarabia de până la 1939 s-a aplicat legislaţia 
României cu privire la răspunderea civilă a cărăuşului, 
şi anume: dispoziţiile Codului comercial român şi ale 
Legii de organizare aeronautică militară, sancţionată 
de regele Carol I prin decretul regal din 1913. Mai 
apreciem faptul că în perioada interbelică aviaţia ro-
mână a cunoscut o amplă dezvoltare, fiind dotată în cea 
mai mare parte cu avioane de fabricaţie românească, 
iar în 1936 a fost creat chiar şi un minister, Ministerul 
Aerului şi Marinei.10 

După ce Basarabia a fost anexată la URSS, s-a 
extins aplicarea Codului aerian şi a instrucţiunilor 
sovietice cu privire la zborurile aeriene. În aşa mod, 
răspunderea pentru daune în transportul aerian al 
RSSM, începând cu anul 1939, se realiza deja în vir-
tutea Codului aerian al URSS din 193511 şi a Regulilor 
de transportare a pasagerilor, bagajelor şi mărfurilor 
pe liniile aeriene ale URSS din 1944.12 De fapt, în 
acea perioadă grea de război, dezordinea domina şi 
în activitatea organelor judecătoreşti, în special la 
examinarea litigiilor ce ţineau de răspunderea pentru 
prejudiciile cauzate vieţii şi sănătăţii piloţilor, dar şi a 
daunelor provocate terţilor aflaţi la pământ ca urmare a 
exploziilor şi a căderilor din aeronave. Din aceste con-
siderente, consultând arhivele judecătoreşti din acele 
timpuri, precum şi din periodica anilor 1941-1944, nu 
am găsit careva informaţii cu referire la pricini civile 
în domeniul transportului aerian. 

Expunîndu-ne opinia, considerăm că începutul re-
glementării aviaţiei civile în ţara noastră trebuie consi-
derată ziua de 1 septembrie 1944, când a apărut primul 
act normativ – Regulamentul cu privire la înfiinţarea 
în Moldova a aviaţiei civile pentru nevoile norodului13, 
chiar la o săptămână după eliberarea ţării noastre de 
sub regimul fascist. Cu această ocazie a fost fondată 
şi administraţia aviaţiei moldoveneşti – Молдавский 
отдельный авиаотряд (МОАО)14, dar care am estimat 
că, spre regret, a fost trecută în subordinea aviaţiei 
civile a Ucrainei. Cu mult entuziasm se scria pe atunci 
că transportul aerian în URSS este în continuă dezvolta-
re.15 Era perioada favorabilă când în RSSM se efectuau 
şi cele dintâi zboruri ce ofereau servicii de transport al 
pasagerilor, mărfii, produselor agricole şi poştei, de la 
Chişinău spre Bălţi, Tiraspol, Bender, Orhei, Soroca, 
precum şi lucrări agrochimice în teritoriu. Iar în aprilie 
1945 a fost instituită prima rută aeriană regulată, din 
Chişinău spre Moscova, mai apoi au urmat şi altele 
spre Simferopol, Leningrad, Soci, Mineralinâe Vodî, 
Kasnodar, Harkov, Viniţa ş.a. 

Avionul intrase de-a binelea în viaţa de toate zilele 
a norodului sovietic. Crescuse volumul lucrărilor efec-
tuate de aviaţie în agricultură, silvicultură, geologie, 
legate de cercetări stiinţifice, serviciile medico-sanita-
re.16  Un pas considerabil a fost făcut în anul 1960, când 
în Chişinău a fost dat în exploatare noul aeroport, care 
avea capacitatea de a deservi aeronavele cu turbopro-
pulsor. Ca urmare a acestui fapt, se cereau reglementări 
mai ample cu privire la răspunderea civilă în transpor-
tul aerian. Deşi în acea perioadă era în vigoare Codul 
aerian al URSS din 1935, de mult timp se pregătea un 
alt cod aerian. Noul Cod aerian al URSS a intrat în 
vigoare în anul 1962 şi a avut o aplicabilitate extinsă 
pe teritoriul statului nostru.17 

Actualitatea şi importanţa legii a fost pe larg apreci-
ată la acele timpuri în manuale, monografii, publicaţii 
şi conferinţe ştiinţifice, de doctrinarii Н.И. Гончаров18, 
М.М. Волков, В.Н. Дежкин, Л.Майданик. Apreciem 
efortul profesorului Х.И. Шварц (de la Facultatea 
de Drept a Universităţii de Stat din Moldova) de a 
găsi locul noilor reglementări civile din transportul 
aerian în sistemul izvoarelor dreptului transporturilor. 
Doctrinarul înaintează ideea unei codificări ample, şi 
anume: Bazele legislaţiei transportului a URSS, în 
care un capitol aparte să fie dedicat răspunderii civile a 
transportatorului aerian.19 În acelaşi timp, ne sunt utile 
referinţele pe care le găsim la profesorii Н.М. Ежов 
şi Г.П. Савичев. Dânşii comentează regimul juridic al 
răspunderii introdus prin Codul aerian din 1962, apre-
ciind şi impactul noilor reglementări asupra modului 
de soluţionare a pricinilor de către judecătoriile din 



41

Nr. 6, iunie 2009 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

RSSM.20 Л.Майданик accentuează că Codul aerian 
din 1935 a instituit prevederi mai exigente cu privire la 
răspunderea civilă a transportatorului aerian decât nor-
mele generale ale legislaţiei cicile. Autorul apreciază şi 
faptul că transportatorul aerian era răspunzător pentru 
daunele cauzate vieţii şi sănătăţii atât a pasagerului, 
cât şi a cetăţenilor care erau în afara avionului, pe când 
Codul aerian din 1961 reduce cercul subiecţilor numai 
la pasageri.21 

Una dintre novelele Codului servea norma care 
interzicea transportatorului aerian să preia orice mar-
fă neambalată corespunzător. Pentru comparaţie, în 
Codul aerian din 1935 o asemenea transportare era 
admisă, iar toate obligaţiile reveneau expeditorului şi 
întreprinderea de transport se exonera de răspundere 
pentru asemenea deteriorări. Codul mai prevedea şi 
consecinţele juridice ale nerespectării de către expe-
ditor şi întreprinderea de transport a planului de stat 
(art.92 şi art.93).

 În acelaşi timp, dacă în legislaţia civilă a URSS 
şi a RSSM din domeniul maritim, feroviar şi auto era 
posibilă exonerarea transportatorului de răspundere ci-
vilă pentru prejudiciile cauzate bagajelor şi mărfurilor, 
atunci Codul aerian al URSS din 1935 şi cel din 1961 
nu admiteau o asemenea exonerare. Transportatorul 
aerian era responsabil chiar dacă daunele surveneau 
din cauză de forţă majoră, cu excepţiile prevăzute de 
lege, şi anume: în Codul aerian din 1935 transportatorul 
putea fi exonerat de răspundere dacă dovedea intenţia 
sau culpa gravă a pasagerului, pe când Codul din 1961 
menţinea doar intenţia ca cauză exoneratoare, iar în 
cazul culpei răspunderea de fiecare dată o aprecia in-
stanţa de judecată. Este apreciabil faptul că atât Codul 
din 1935, cât şi cel din 1961 puneau la bază principiul 
răspunderii nelimitate pentru prejudiciile cauzate 
mărfii, bagajelor, vieţii şi sănătăţii persoanei. Suntem 
de părere că în această privinţă legislaţia sovietică era 
reuşită şi depăşea cu mult prevederile Convenţiei de 
la Varşovia din 1929. 

Începînd cu anii ’80 transportul aerian al ţării 
noastre, precum şi al celorlalte state unionale era în 
ascensiune constantă. De exemplu, zilnic de la Chişinău 
spre Moscova se efectuau câte 12 zboruri regulate.22 
Acest fapt a determinat modernizarea legislaţiei civile 
aeriene prin adoptarea în anul 1983 a celui de-al patru-
lea Cod aerian al URSS. În aşa fel, răspunderea civilă 
în transportul aerian al RSSM la acea perioadă era 
reglementată de Codul aerian al URSS, Codul civil al 
RSSM din 196423 şi Regulile transportului de pasageri, 
bagaje şi mărfuri pe liniile aeriene ale Uniunii RSS din 
1972.24 Codul aerian servea ca lege organică, cu caracter 
special, şi cuprindea norme cu referire la răspunderea 

cărăuşului pentru moartea sau vătămarea sănătăţii 
pasagerului (art.96), răspunderea pentru integritatea 
bagajului (art.97) şi a încărcăturii (art.98), răspunderea 
cărăuşului pentru întârzierea în transportarea pasage-
rilor, bagajelor şi a mărfurilor (art.101), limitele răs-
punderii cărăuşului pentru fiecare caz în parte (art.100, 
art.124), iar 7 articole erau dedicate în mod special 
termenelor examinării pretenţiilor, modului de formu-
lare a acestora, specificând persoanele, care au dreptul 
de a înainta pretenţii şi a intenta acţiunea, şi prescripţia 
acţiunii (art.106-112). Însă, după doi ani de la punerea 
în aplicare a noului Cod, în practica judiciară a statelor 
unionale apăreau multe neclarităţi în legătură cu Regu-
lile din 1972. Acestea nu  corespundeau cu prevederile 
Codului, în special cu referire la răspunderea pentru 
decesul şi vătămarea sănătăţii, pentru transportare fără 
declararea valorii încărcăturii, pentru întârziere ş.a. Ca 
urmare a acestui fapt, vechile Reguli au fost abrogate în 
favoarea Regulilor transportului de pasageri, bagaje şi 
mărfuri pe liniile aeriene ale Uniunii RSS din 198525, 
care, alături de Codul aerian din 1985, s-au aplicat 
cu succes în Republica Moldova până în 1997. Am 
putea spune că ele mai sunt încă în vigoare pentru ţara 
noastră, din moment ce nu a existat o abrogare tacită 
sau expresă a lor, iar noile reglementări ale ASAC nu 
stabilesc care este regimul juridic al răspunderii civile 
în transportul aerian. 

Un aport ştiinţific la analiza şi comentarea no-
ilor prevederi ale răspunderii civile în transportul 
aerian din perioada 1983-1991 au adus profesorii 
Н.Н. Остроумов, О.Н. Садиков, Ю.Н. Малеев, 
В.Бордунов, Б.Елисеев ş.a., în manuale, monografii, 
publicaţii şi rapoarte expuse la numeroase conferinţe 
şi congrese ştiinţifice. 

Aeroflotul cuprindea aproape 90 de ţări ale lumii şi, 
în medie, 100 milioane de oameni sovietici deveneau 
anual pasageri ai lui. Era greu să găseşti vreo ramură 
a economiei care nu ar fi fost legată, într-o măsura mai 
mare sau mai mică, cu aviaţia.26 Însă, aşa cum este 
cunoscut, transportarea aeriană în URSS era una pla-
nificată şi neîndeplinirea planului de transport antrena 
răspunderea atât a cărăuşului, cât şi a expeditorului. 
După aceleaşi principii funcţionau Codul civil din 1964 
şi Regulile din 1985, dar acest lucru începuse deja a fi 
supus criticilor. Totodată, numeroase probleme practice 
apăreau în legătură cu prevederea de la pct.3.1.1 al Re-
gulilor: „Biletul pierdut nu se reînnoieşte, duplicat nu se 
eliberează şi banii achitaţi nu se restituie”. Considerăm 
că norma respectivă era formulată în mod arbitrar, în 
avantajul întreprinderii monopoliste de stat „Aeroflot”, 
pe motiv că biletul are doar caracter de confirmare a 
încheierii contractului de transport, şi pierderea sau 
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distrugerea biletului nicidecum nu poate condiţiona re-
fuzul unilateral de executare a obligaţiilor contractuale 
din partea transportatorului. Sub acest aspect, doctrina 
şi jurisprudenţa aduceau mai multe dovezi în privinţa 
contradicţiilor care apăreau între aplicarea Regulilor 
şi a prevederilor Convenţiei de la Varşovia din 1929, 
a directivelor Comunităţii europene şi a practicii judi-
ciare internaţionale în domeniu. 

Dintre novaţiile Codului, subliniem că dacă vechea 
lege declara nulă orice înţelegere care avea ca scop 
modificarea condiţiilor răspunderii, atunci noul Cod 
admitea înţelegerea părţilor în sensul majorării cuan-
tumului răspunderii şi declara nulă orice convenţie prin 
care răspunderea urma să fie micşorată.27 A fost stabilită 
şi răspunderea transportatorului pentru întârzierea în 
parvenirea bagajului, normă ce nu exista în vechiul 
Cod aerian. Printre altele, sancţiunea era severă: 
Aeroflot trebuia să plătească pasagerului 10 ruble pentru 
fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30 de ruble. 
Сu această ocazie, А.П. Кожевникова în Comentariul 
Codului civil al RSS Moldoveneşti susţine că achitarea 
penalităţii nu elibera transportatorul de răspundere şi 
pentru celelalte daune legate de întârziere28, iar, potrivit 
opiniei profesorului O.Caдиков, „în aşa mod putea fi 
stimulată activitatea transportatorului aerian şi com-
pensate pe deplin cheltuielile avute de pasageri”.29 Sub 
acest aspect, considerăm că norma dată era binevenită şi 
contribuia la consolidarea disciplinei şi a punctualităţii. 
Reuşită în această privinţă considerăm şi prevederea 
din Codul aerian, potrivit căreia „cărăuşul poartă 
răspundere ... şi pentru daunele pricinuite ca urmare 
a întârzierii în timpul transportului”, normă care a fost 
apoi preluată şi în Codul aerian din 1983, pe când în 
Codul civil din 1964 ea nu exista. Pentru comparaţie, 
adăugăm că legislaţia aeriană în vigoare a Republicii 
Moldova, de altfel ca şi Codul civil, Codul transportului 
feroviar, Codul navigaţiei maritime comerciale, Codul 
transporturilor auto şi Regulamentul transporturilor 
auto de călători şi bagaje, nu prevede ca cărăuşul să 
poarte o careva răspundere pentru daunele care sunt 
aduse ca efect al întârzierii. Cu atât mai mult, legislaţia 
aeriană naţională nu stabileşte nici sancţiuni speciale 
pentru fiecare oră de întârziere şi acest lucru este vădit 
în dezavantajul consumatorilor. 

Сodul a lărgit înţelesul perioadei de timp în cursul 
căreia transportatorul aerian este răspunzător pentru 
prejudiciul cauzat vieţii şi sănătăţii pasagerului. Pe-
rioada de răspundere este cuprinsă între momentul 
intrării pasagerului pe peronul aerodromului în scopul 
îmbarcării şi până la momentul ieşirii de pe peron. Pe 
când, potrivit Codului aerian din 1961, transportatorul 
răspundea numai pentru cazul când dauna avuse loc la 
bordul avionului ori în timpul decolării sau aterizării.

O prevedere nouă se referea la reclamaţia prea-
labilă. Noul Cod a stabilit obligativitatea înaintării 
reclamaţiei prealabile în caz de pierdere a mărfii sau a 
bagajului. Codul aerian din 1961 cerea de la pasager 
să fie înaintată reclamaţie numai în cazul deteriorării 
şi întârzierii, astfel că în situaţia pierderii încărcăturii 
pasagerul se putea adresa direct cu acţiune în judecată. 
Conform părerilor expuse în doctrina acelor timpuri, 
lipsa reclamaţiei îngreuna şi tergiversa procesul de 
căutare a încărcăturii pierdute, iar acest lucru era în 
detrimentul clientelei.30 

Pe lângă neajunsuri, apreciem binevenit faptul că 
Codul aerian prevedea scutirea cărăuşului de răspun-
dere în cazul când tara şi plumburile au fost în stare 
bună (art.99). Făcând o analiză a normelor Codului civil 
din 1964 şi a Regulilor din 1985, am estimat că norma 
respectivă era unica care reglementa scutirea transpor-
tatorului aerian de răspundere pentru asemenea situaţii. 
Este cazul să menţionăm şi faptul că Codul prevedea 
răspunderea cărăuşului pentru pierderea, deteriorarea 
şi întârzierea la transportarea poştei (art.102), normă 
care era formulată reuşit de legiuitorul sovetic, însă 
care, spre regret, nu a fost preluată în Codul civil al 
Republicii Moldova, în Legea aviaţiei civile şi nici în 
Reglementările aeronautice civile ale Administraţiei de 
Stat a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova.

Considerăm că avem încă multe de învăţat şi de 
introdus în legislaţia aeriană naţională, dacă cercetăm 
cu atenţie actele normative ale RSSM din perioada 
anilor 1982-1991, pe care le găsim ample şi bine 
structurate în planul răspunderii civile în transportul 
aerian. Astfel că, alături de Codul aerian din 1983 şi 
Regulile din 1985, am estimat că diferite aspecte ale 
răspunderii civile în transportul aerian pe timpul RSSM 
puteau fi deduse din încă 12 regulamente şi instrucţiuni, 
aprobate de Ministerul Aviaţiei Civile al URSS, care se 
refereau la transportarea mărfurilor în general, a celor 
periсuloase31, a bagajelor şi a poştei32. Despre buna 
rânduială a regulilor din legislaţia aeriană sovietică 
ne vorbeşte şi prezenţa unui act special cu referire la 
mărimea despăgubirii pe seama întreprinderii aeriene 
pentru bunurile pierdute sau deteriorate primite spre 
transportare fără declaraţie de valoare33, detalii care au 
fost pe larg abordate în reglementările sovietice şi care, 
cu părere de rău, până în prezent au fost lăsate în umbră 
de legislaţia aeriană a Republicii Moldova. 

Evoluţia legislaţiei ce reglementează răspunderea 
civilă în transportul aerian al Republicii Moldova. 
Începând cu anul 1990 a avut loc reorganizarea ramurii 
aeriene a Moldovei. Aceasta a fost o încercare grea 
pentru statul nostru, deoarece reorganizarea aviaţiei 
a avut loc în condiţii social-politice de criză, nivelul 
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de trai al populaţiei a scăzut, s-au întrerupt relaţiile 
economice existente şi existau mari dificultăţi legate 
de livrarea combustibilului.34 Scăderea considerabilă 
a cererii pentru serviciile aeriene a dus la micşorarea 
indicatorilor economici ai transportului aerian, acestuia 
echivalându-se cu indicatorii anilor ’50. Totodată, a fost 
lansată oficial prima cursă internaţională – Chişinău-
Frankfurt, după care a urmat Chişinău-Bucureşti ş.a.35 
Însă, renaşterea a fost posibilă odată cu crearea prin 
decret prezidenţial, în anul 1993, a Departamentului 
aviaţiei civile pe lângă Ministerul Transporturilor al 
Republicii Moldova şi a companiei aeriene de stat Air 
Moldova. Ulterior au fost fondate mai multe companii 
aeriene, ca: Moldavian Airlines, Tandem Avia, Renan 
Air, Vichi Airlines, Aeriantur-M Airlines, International 
Cargo Charter, Tiramavia, Moldtransavia etc. Însă, 
din cauza mai multor accidente aeriene, ASAC le-a 
suspendat licenţele. Astfel că în prezent active sunt 
doar două companii aeriene naţionale: Air Moldova şi 
Moldavian Airlines.

Deoarece statul nostru la acea perioadă nu beneficia 
de o legislaţie civilă aeriană proprie, prin prisma Decla-
raţiei suveranităţii, până în anul 1997 s-au aplicat Codul 
aerian al URSS, Regulile transportului de pasageri, 
bagaje şi mărfuri pe liniile aeriene ale Uniunii RSS 
din 1985, precum şi dispoziţiile generale cu privire 
la răspunderea cărăuşului cuprinse în Codul civil din 
1964. Pe când în raporturile cu alte state se aplicau 
prevederile Convenţiei de la Varşovia şi Regulile trans-
portului internaţional de pasageri, bagaje şi mărfuri 
din 1986.36 Cu toate acestea, avantajul ţării noastre era 
că litigii privind răspunderea civilă în zborurile interne 
din acea perioadă nu au existat, instanţele judecătoreşti 
soluţionând doar dosare din transportul aerian interna-
ţional al Republicii Moldova.

Totodată, a fost creată Administraţia de Stat a 
Aviaţiei Civile a Republicii Moldova (ASAC) care în 
perioada 1997-2004 a aprobat mai multe reglementări 
aeronautice civile, ca: Certificarea şi autorizarea 
operatorilor aerieni; Autorizarea zborurilor; Trans-
portul aerian al bunurilor periculoase; Investigarea 
accidentelor şi incidentelor; Sistemul de bord de pre-
venire a coliziunilor; Evaluarea siguranţei zborului 
la aeronavele străine; Raportarea evenimentelor de 
aviaţie civilă ş.a.37 Însă, problema răspunderii civile 
pentru daunele cauzate pasagerilor şi expeditoriilor de 
mărfuri în transportul aerian aşa şi nu a fost soluţionată. 
Majoritatea reglementărilor ASAC aveau o destinaţie 
tehnică, fiind orientate spre sistemul aeronautic şi foarte 
puţin suplineau legislaţia civilă aeriană. 

Aşadar, dacă până în anul 1991 actele normative 
cu referire la răspunderea civilă în transportul aerian 

aveau o aplicarea integră şi continuă, atunci, odată cu 
obţinerea independenţei în Republica Moldova, au 
apărut mai multe probleme sub acest aspect. Unele 
reglementări ale URSS deveneau desuete, altele dau 
naştere la conflicte şi lacune în lege. În aşa mod, instan-
ţele judecătoreşti erau nevoite să aplice analogia legii, 
cu trimiteri la Codul navigaţiei maritime comerciale38, 
Codul transportului feroviar39, precum şi la Codul civil 
din 1964. Însă, aceste norme aveau aceeaşi origine so-
vietică şi cu greu puteau oferi un câmp juridic adecvat 
în domeniul răspunderii civile. 

Primul act normativ naţional în sfera răspunderii 
civile în transportul aerian a fost Decretul Preşedinte-
lui Republicii Moldova din 25 iunie 1992 „Cu privire 
la asigurarea obligatorie a pasagerilor transportului 
aerian, feroviar, fluvial şi auto în comun”, urmat în scurt 
timp de Regulamentul cu privire la modul de asigurare 
obligatorie a pasagerilor transportului aerian, feroviar, 
fluvial şi auto în comun.40 Noile reglementări au apărut 
într-o perioadă dificilă pentru Republica Moldova, când 
se înregistrau cazuri că timp de 10-12 zile din ţară nu 
decola nici o aeronavă. În aceste condiţii, Compania 
de Asigurare „ASITO” a fost autorizată să efectueze 
asigurarea obligatorie a pasagerilor transportului aerian 
pe trafic interrepublican şi republican, prin încheierea 
acordului cu Compania Aeriană de Stat „Air Moldova”. 
Potrivit Regulamentului, mărimea ratelor de asigurare 
era de 5 ruble pentru fiecare bilet realizat, iar rata de 
asigurare se includea în costul biletului şi se încasa de 
la pasageri. Suma de asigurare pentru un pasager era 
de 150 mii ruble şi achitarea ei se făcea integral – în 
caz de deces sau pierdere totală a capacităţii de mun-
că, şi parţial – în dependenţă de gradul de traumatism 
cauzat pasagerului. Spre regret, Regulamentul nu făcea 
o delimitare dîntre asigurarea din transportul aerian de 
cea din transportul feroviar, fluvial şi auto în comun. 
Sumele şi despăgubirile de asigurare erau identice, in-
spirate de la sistemul Gosstrahului sovietic; or, riscurile 
de asigurare în transportul aerian se disting ca izvor de 
pericol. Am estimat şi faptul că regulile de asigurare 
erau formulate într-un mod imperativ, iar hotărârea de 
a achita suma de asigurare sau de refuz de a o plăti se 
lua exclusiv de administraţia Companiei „ASITO”, fără 
a evoca posibilitatea pasagerului de a contesta hotărârea 
pe cale judiciară. 

Optimizarea cadrului juridic al răspunderii civile în 
transportul aerian al Republicii Moldova a fost realizată 
prin Regulamentul cu privire la modul de asigurare 
obligatorie a pasagerilor transportului aerian, feroviar, 
fluvial şi auto în comun din 1995.41 Astfel că asigurarea 
obligatorie a pasagerilor transportului aerian putea fi 
realizată de acum de orice companie de asigurări, care 
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dispunea de fondurile de rezervă necesare şi de licenţe 
corespunzătoare, eliberate de către Serviciul de stat 
pentru supravegherea asigurărilor de pe lângă Minis-
terul Finanţelor. Ca şi până atunci, rata de asigurare se 
includea în costul biletului şi se încasa de la pasageri 
de întreprinderea de transport, însă a fost introdusă 
mărimea de 1% din costul fiecărui bilet vândut. O altă 
schimbare viza suma de asigurare, care se stabilea 
pentru un pasager în mărime de 500 salarii minime 
în vigoare la momentul producerii cazului asigurat, 
faţă de 150 mii ruble care se plătea până atunci. Este 
apreciabilă şi noua prevedere a Regulamentului: dacă 
asiguratul (iar după moartea lui – urmaşii) nu sunt de 
acord cu decizia Companiei de Asigurare, pretenţiile 
se examinează de judecată sau arbitraj (pct.13).

Apreciem faptul că în anul 1997 a fost adoptată 
Legea aviaţiei civile, prima lege în domeniu de după 
proclamarea independenţei, care a înlocuit pe teritoriul 
Republicii Moldova Codul aerian al URSS. Proiectul 
Legii a fost elaborat în colaborare cu specialişti de la 
Universitatea McGill din Montreal, Canada şi de la 
Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (ICAO).42 
Potrivit Raportului anual al ASAC, legea a fost nece-
sară pentru că a modificat şi a introdus noţiuni noi, a 
înlăturat discrepanţele formate după punerea în apli-
care a Codului civil nou.43 Din perspectivă proprie, 
afirmăm сă deşi legea a fost un început bun, ea nu a 
avut o continuitate în actele normative care au urmat. 
Cu toate că, potrivit legii, „responsabilitatea pentru 
daunele provocate în cazul transporturilor aeriene în 
spaţiul aerian al Republicii Moldova se stabileşte con-
form legislaţiei în vigoare”, până în prezent nu există 
încă o claritate: care ar fi totuşi legislaţia naţională în 
privinţa răspunderii civile în transportul aerian? Mai 
mult ca atât, călăuzindu-ne de prevederile Legii cu 
privire la transporturi, „răspunderea întreprinderilor 
de transport pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare a obligaţiilor privind transportul 
călătorilor, mărfurilor şi bagajelor se stabileşte prin 
codurile fiecărui fel de transport şi prin alte acte 
normative”(art.10 alin.(1)).44 

Ca urmare a acestui fapt, particularităţile răs-
punderii civile în transportul aerian până în prezent 
nu sunt reflectate într-un cod de legi sau într-un alt 
act normativ, aşa cum legiuitorul a făcut-o în Codul 
transportului auto, Codul transportului feroviar şi în 
Codul navigaţiei maritime comerciale. Situaţia devine 
şi mai stranie din moment ce aceeaşi Lege cu privire 
la transporturi prevede că „activitatea întreprinderilor 
de transport se reglementează de prezenta lege, de 
codurile transportului feroviar, auto, aerian, naval” 
(art.2 alin.(1)). Acest lucru a fost recunoscut şi de 

Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova în 
Nota informativă cu privire la aplicarea legislaţiei 
privind responsabilitatea cărăuşului în contractul de 
transportare a încărcăturilor: „în transportul aerian 
nu putem vorbi despre o abundenţă de acte normative 
sau de existenţa unui Cod aerian al Republicii Mol-
dova”.45 Cu atât mai mult chestiunea respectivă a fost 
evidenţiată în literatura naţională de specialitate. Spre 
exemplu, A.Bloşenco face referire la contractul de 
transport aerian de încărcături şi afirmă că „transpor-
tul aerian prezintă particularităţi, în primul rând sub 
aspectul reglementărilor juridice, însă la moment nu 
există un act normativ naţional menit să reglementeze 
transportul aerian intern de încărcături, motiv pentru 
care se va aplica Codul aerian al URSS prin prisma 
Declaraţiei suveranităţii R.Moldova”.46 Din aceleaşi 
considerente, Gheorghe Chibac, în manualul „Drept 
civil. Contracte speciale”, şi Cornel Pascari, în Co-
mentariul Codului civil, se rezumă doar la o enumerare 
exhaustivă a actelor normative în domeniu. 

În aşa mod, lipsa legislaţiei speciale este acoperită în 
prezent de prevederile Codului civil şi ale Legii privind 
protecţia consumatorilor.47 Codul civil reglementează 
relaţiile de transport în Cartea a treia, Titlul III, Capito-
lul XII, numit „Transportul”, iar răspunderii cărăuşului 
în transportul de persoane şi bunuri îi sunt dedicate 
mai multe articole: art. 988-990, 998, 1005-1011, 
1014-1029. Însă, nu toate prevederile legislaţiei civile 
cu privire la răspundere sunt valabile şi transportului 
aerian. Ca exemplu aducem reglementările în privinţa 
întârzierii la livrarea mărfurilor care sunt prevăzute la 
art.1010, intitulat „Încălcarea termenului de livrare 
a încărcăturii”. Potrivit textului, poate fi considerată 
pierdută încărcătura care nu a fost livrată în decursul a 
30 de zile de la expirarea termenului de livrare. Dacă 
părţile nu au convenit asupra unui termen, încărcătura 
poate fi considerată pierdută în decursul a 60 de zile de 
la preluarea acesteia de către cărăuş. Suntem de părere 
că asemenea termene  pentru transportul aerian din  
Republica Moldova sunt prea mari. Aducem ca exem-
plu codurile aeriene ale URSS din 1962 şi 1983, în care 
întârziată era calificată acea marfă care nu a fost livrată 
în decurs de 10 zile, iar după expirarea acestui termen 
se aplicau regulile cu privire la marfa pierdută. 

 O altă prevedere cu greu acceptată în transpor-
tul aerian este cea de la art.1007 alin.(2) al Codului 
civil, potrivit căreia pentru întârzierea transportării 
încărcăturii la destinaţie cărăuşul poartă răspundere în 
proporţie de 100% din taxa de transport şi este obligat 
să repare prejudiciul cauzat astfel. Ne expunem opinia 
că, în primul rând, legiuitorul nu corelează mărimea 
răspunderii cărăuşului cu durata întârzierii acestuia. 
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Or, întârzierea poate varia de la câteva minute la ore şi 
zile, iar sancţiunea impusă de Codul civil ar fi, astfel, 
una inechitabilă. Totodată, reglementarea respectivă 
devine prea severă pe seama transportatorilor aerieni, 
deoarece costurile serviciilor de transport sunt mari, 
iar răspunderea în proporţie de 100% afectează con-
siderabil bugetul companiilor aeriene. În calitate de 
argumente aducem constatările că Codul civil şi Codul 
aerian ale Ucrainei, spre exemplu, nu prevăd asemenea 
sancţiune48; în Codul civil al Federaţiei Ruse deşi sanc-
ţiunea există, totuşi nu este concretizat în ce proporţie 
taxa de transport trebuie restituită49, iar în Codul aeri-
an este prevăzută o penalitate în mărime de 25% din 
salariul minim pentru fiecare oră de întârziere, dar nu 
mai mult de 50% din taxa de transport.50 Pentru a face 
comparaţie, Codul aerian al URSS din 1962 stabilea 
5% din taxa de transport pentru fiecare zi de întârziere. 
Aceeaşi penalitate era instituită şi în Codul aerian al 
URSS din 1983. Caracterul drastic al sancţiunii mai este 
recunoscut de Cornel Pascari în Comentariul Codului 
civil al Republicii Moldova51 şi de Andrei Bloşenco în 
manualul său de drept civil.52

Discuţii apar şi cu privire la aplicarea Legii privind 
protecţia consumatorilor la soluţionarea litigiilor ce ţin 
de răspunderea transportatorului aerian în legătură cu 
întârzierea sau anularea zborurilor şi deteriorarea sau 
pierderea de bagaje. Nemulţumirea vine din partea 
companiilor aeriene, care adeseori invocă că legea cu-
prinde prevederi prea aspre şi acestea nu pot fi ajustate 
transportului aerian. Ca exemplu aducem decizia de 
speţă, în care prin hotărârea instanţei de fond compania 
aeriană a fost impusă să achite 10000 de dolari daune 
morale pentru pierderea bagajului, dar Curtea de Apel 
Chişinău, în mod contrar, a decis că prejudiciul moral 
cauzat prin lezarea drepturilor patrimoniale se plăteşte 
numai în cazurile prevăzute de lege, iar compensarea 
prejudiciului moral pentru situaţiile de pierdere a baga-
jului în timpul călătoriei cu aeronava nu este prevăzută 
de legislaţie. Pe când Curtea Supremă de Justiţie a 
motivat că temeiurile compensării prejudiciului mo-
ral pentru situaţiile de pierdere a bagajului în timpul 
călătoriei aeriene reies din Legea privind protecţia 
consumatorilor; pasagerul este consumator şi urmează 
a i se compensa suferinţele morale.53

Pentru o mai bună protejare a persoanelor fizice 
şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul 
aviaţiei civile pe teritoriul ţării, s-a găsit de cuviinţă 
adoptarea unui al doilea act normativ de importanţă 
naţională – a Legii privind securitatea aeronautică.54 
În mare parte, legea cuprinde norme de dept public cu 
referire la securitatea aeronautică, şi anume: compe-
tenţa autorităţilor şi agenţilor aeronautici, securitatea 

aeroporturilor şi  aeronavelor, controlul de securitate, 
măsuri de combatere a actelor de intervenţie ilicită ş.a. 
Pe lângă descrierea aspectului tehnic, estimăm că legea 
nu abordează problema răspunderii civile. În toate 
statele lumii o aşa lege nu există, deoarece conţinutul 
ei este inclus în prevederile Codului aerian. Aşa este 
şi în România, Federaţia Rusă, Ucraina, Bielorusia, 
Polonia, Georgia ş.a., iar Republica Moldova este, 
conchidem, statul care face excepţie sub acest aspect. 
În continuare ne pronunţăm că Legea aviaţiei civile, 
precum şi Legea privind securitatea aeronautică, sunt 
de importanţă majoră, însă ele doar suplinesc capitolele 
din viitorul Cod aerian şi nu fac trimitere la regulile 
cu privire la răspunderea civilă. 

Între timp, Republica Moldova a aderat la numeroa-
se acte normative internaţionale cu importanţă asupra 
răspunderii civile. O largă aplicare la soluţionarea liti-
giilor de către instanţele judecătoreşti naţionale a avut-o 
Convenţia de la Varşovia din 1929 pentru unificarea 
unor reguli privitoare la transportul aerian internaţio-
nal55, care a dedicat răspunderii transportatorului aerian 
întreg Capitolul III, cu articolele 17-30, împreună cu 
protocolul ei adiţional semnat la Haga în 1955.56 După 
puţin timp, considerând că în Convenţia de la Varşo-
via nu sunt cuprinse dispoziţii speciale privitoare la 
transportul aerian internaţional efectuat de o persoană 
care nu este parte la contractul de transport, numită şi 
transportator de fapt, statul nostru a semnat Convenţia 
complementară la Convenţia pentru unificarea unor 
reguli privitoare la transportul aerian internaţional 
încheiată la Guadalajara în 1961.57 Dar, în scurt timp 
s-a estimat că numeroasele adăugiri şi completări ale 
Convenţiei de la Varşovia au dat naştere în plan mondial 
până la 44 de variante diferite ale regimului răspunde-
rii. Până şi experţii recunoscuţi în domeniul dreptului 
aerian adeseori nu puteau stabili la care regim urmau a 
fi încadrate anumite situaţii practice.58 Acest lucru s-a 
făcut resimţit şi în jurisprudenţa naţională, deoarece 
dificultăţi întâmpinau judecătorii, avocaţii şi juriştii 
transportatorilor. Cele mai multe semne de întrebare 
apăreau în legătură cu regimul juridic aplicabil în cazul 
întârzierii sau anulării zborului, pierderii şi deteriorării 
bagajelor, alterării mărfurilor perisabile ş.a. În multe 
cazuri, Curtea de Apel Chişinău şi Curtea Supremă de 
Justiţie aplicau Codul civil şi Legea privind protecţia 
consumatorilor la soluţionarea litigiilor, fără a se ţine 
cont că există zboruri internaţionale şi că în asemenea 
cazuri urmează a fi aplicate prevederile Convenţiei. Mai 
mult ca atât, se crease o situaţie neplăcută: companiile 
aeriene naţionale aplicau un dublu standard cu privire 
la asigurarea de răspundere civilă, şi anume: aerona-
vele care efectuau zboruri către statele Comunităţii 
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europene încheiau contracte de asigurare cu prime 
majorate, pe când cele ce aveau ca punct de destinaţie 
statele Convenţiei de la Varşovia, în mare parte acestea 
fiind statele ex-sovetice, achitau prime de asigurare cu 
mult mai mici. Dezavantajele erau pe seama pasage-
rilor, deoarece la producerea cazului asigurat sumele 
şi despăgubirile de asigurare erau de zeci de ori mai 
mici decât nivelul minim al despăgubirilor cerut de 
Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile.

Reieşind din aceste considerente, în 2008 s-a făcut 
un pas important prin aderarea Republicii Moldova la 
Convenţia de la Montreal din 1999 pentru unificarea 
unor reguli referitoare la transportul aerian interna-
ţional.59 Însă, problema majoră, aşa cum corect afirmă 
Iu.Sedleţchi şi D.Magherescu, este că aceste reguli sunt 
valabile numai în traficul internaţional al statului60, 
la care mai adăugăm că până în prezent în Republica 
Moldova aşa şi nu a fost adoptată o legislaţie specială 
ce ar reglementa răspunderea civilă care poate surveni 
în traficul aerian intern. În acest sens, în România a 
fost găsită o soluţie legislativă interesantă: întrucât 
Codul aerian cuprinde în majoritate dispoziţii de drept 
public, în scopul uniformizării normelor aplicabile, prin 
Legea privind răspunderea transportatorilor aerieni 
şi a operatorilor aeronavelor civile care efectuează 
operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional, 
legiuitorul român a stabilit că prevederile Convenţi-
ei de la Montreal din 1999 referitoare la transportul             
aerian internaţional să se aplice şi pentru zborurile de pe 
rutele interne. Soluţia dată o găsim şi în Codul francez 
al aviaţiei civile. Pe când în Rusia, Ucraina, Bielorusia 
se merge pe calea a două legislaţii distincte cu privire 
la răspunderea civilă în transportul aerian: una pentru 
traficul naţional şi alta pentru cel internaţional. 

În acest context, conform propriei viziuni, la 
momentul actual statul nostru are două posibilităţi: 
prima – de a adopta o serie de acte normative, cum 
ar fi Codul aerian al Republicii Moldova, Regulile 
transportului de mărfuri, pasageri şi bagaje pe liniile 
aeriene naţionale şi Regulamentul privind măsurile 
de răspundere antrenate transportatorului aerian 
pentru refuzul de îmbarcare, anularea sau întârzierea 
zborului în transportul de mărfuri şi pasageri, iar cea 
de-a doua – de a prelua modelul legislaţiei franceze şi 
române, care şi-au soluţionat problema internă făcând 
trimitere la normele uniforme aplicabile răspunderii 
civile în transporturile aeriene internaţionale. 

Dintr-o perspectivă proprie, afirmăm că e mai bine 
a pregăti o legislaţie aeriană naţională după exemplul 
multor state. Ar fi just ca suveranitatea şi independenţa 
Republicii Moldova să se reflecte şi în privinţa bazei 
normative şi nu este acceptabil ca ţara noastră să nu 

aibă un cadru juridic adecvat. Adăugăm şi faptul că, 
începând cu anul 2006, în Republica Moldova s-a reuşit 
să se introducă biletul electronic.61 În aşa fel, conform 
prognozelor, numărul pasagerilor care vor beneficia de 
serviciile transportului aerian ar putea creşte către anul 
2014 până la 1 milion 300 de mii.62 Cu atât mai mult că 
avem de acum experienţa transportului naval, pentru 
care a fost alcătuit proiectul Codului transportului 
naval intern al Republicii Moldova, ale cărui prevederi 
se răsfrâng „asupra căilor navigabile şi altor obiecte 
plutitoare, exploatate pe căile navigabile interne ale 
Republicii Moldova”.63 În ce priveşte soluţia preluată de 
România, suntem de părere că ea nu ar fi una reuşită şi 
pentru ţara noastră. Motivul ar fi că regulile răspunderii 
civile stabilite de Convenţie pot fi realizate în zborurile 
interne numai în condiţiile în care acestea sunt bine 
organizate. Or, aşa cum cunoaştem, în ţara noastră ele 
sunt ocazionale. Dacă am institui cerinţele Convenţiei 
în privinţa răspunderii civile pentru zborurile naţio-
nale, acest fapt ar avea ca efect refuzul operatorilor 
aerieni de a mai recurge la zboruri naţionale pe motiv 
că cheltuielile de asigurare ar deveni prea costisitoare, 
iar populaţia ar recurge preponderent la transportul 
feroviar, auto sau naval. 

Nevoia unor reglementări speciale cu privire la 
răspunderea civilă în transportul aerian naţional s-a 
făcut simţită odată cu apariţia accidentelor aeriene 
din 2007 şi 2008. În primul caz, aeronava companiei 
moldoveneşti „Aerian-Tur M” s-a prăbuşit în timp ce 
efectua zborul Adana (Turcia)-Balad (Irak) şi au dece-
dat 34 de persoane, inclusiv 5 membri ai echipajului, 
care erau cetăţeni ai Republicii Moldova.64 Însă, cel 
mai grav accident a avut loc în apropierea Aeroportului 
Internaţional Chişinău cu avionul companiei „KATA 
Air Transport Co.LTD” a Republicii Sudan, în care 
au decedat 4 cetăţeni ai Republicii Moldova.65 Aceste 
accidente au determinat Administraţia de Stat a Avi-
aţiei Civile să retragă licenţele la mai mulţi operatori 
aerieni naţionali şi să interzică prin ordin zborurile în 
Afganistan şi Irak.66

În fine, considerăm binevenit faptul că Parlamentul 
Republicii Moldova a adoptat legea privind aderarea 
statului la Convenţia pentru unificarea anumitor reguli 
referitoare la transportul aerian internaţional, încheiată 
la Montreal la 28 mai 1999.67 În proiectul de lege se 
menţionează că necesitatea aderării este motivată de fap-
tul că companiile aeriene din Moldova în mare măsură 
operează zboruri pe teritoriul statelor membre ale Uniu-
nii Europene, care deja au devenit părţi la Convenţia de 
la Montreal. În expunerea de motive referitoare la opor-
tunitatea aderării se mai adaugă că companiile aeriene 
naţionale nu vor suporta cheltuieli suplimentare pentru 
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asigurarea pasagerilor, bagajelor acestora şi mărfurilor, 
pe motiv că ele deja sunt obligate să menţină nivelul 
de asigurare corespunzător operând zboruri în ţările 
Uniunii Europene.68 Cu această ocazie, viceministrul 
Justiţiei al Republicii Moldova Nicolae Eşanu afirmă: 
„Având în vedere faptul că cursele aeriene efectuate de 
companiile Republicii Moldova se efectuează în statele 
membre ale Uniunii Europene, pentru care este obli-
gatorie respectarea regulilor menţionate în Convenţia 
respectivă, considerăm necesară aderarea Republicii 
Moldova la această Convenţie”. Astfel că aderarea 
Republicii Moldova la Convenţia de la Montreal a fost 
considerată oportună şi proiectul de lege a fost adoptat 
cu 68 de voturi „pro” şi zero „împotrivă”.69 

Pentru a face comparaţie, la data de 1 ianuarie 2009 
deja 107 state ale lumii au aderat la Convenţia de la 
Montreal, printre care: statele Comunităţii Europene, 
Statele Unite ale Americii, majoritatea ţărilor din Afri-
ca, America Latină, Asia de Sud-Est, inclusiv Singapo-
re, China, Japonia, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe 
Unite. Recent s-au alăturat Australia (la 25.11.2008), 
Croaţia (la 23.01.2008), Uruguay (la 04.02.2008).70 
Acest fapt denotă că, pe parcursul secolului al XXI-
lea, regimul răspunderii juridico-civile în transportul 
aerian, va fi fundamentat în exclusivitate pe prevederile 
Convenţiei de la Montreal din 1999. 

concluzii. Aşa cum s-a menţionat deja, la etapa ac-
tuală răspunderea juridică civilă în domeniul transpor-
tului aerian al Republicii Moldova se realizează potrivit 
Codului civil, Legii privind protecţia consumatorilor 
şi Reglementărilor aeronautice civile ale ASAC, iar cu 
privire la zborurile internaţionale – de Convenţia de la 
Montreal din 1999. Însă, deoarece majoritatea litigiilor 
reies anume din zborurile internaţionale, cel mai des 
instanţele judecătoreşti sunt nevoite să se călăuzească 
de prevederile Convenţiei. 

Referitor la aspectele problematice din sfera răspun-
derii civile în transportul aerian, menţionăm că lipseşte 
un cadru juridic adecvat. Cu toate că au fost adoptate 
Legea aviaţiei civile şi Legea privind securitatea aero-
nautică, ele nu instituie careva reglementări speciale 
în planul răspunderii, ci fac trimitere la legea specială, 
pe care, aşa cum am menţionat, nu o avem. Totodată, 
riscurile specifice pe care le presupun călătoriile aeriene 
i-au determinat pe mulţi doctrinari să concluzioneze că 
transportatorului aerian nu i se poate aplica regimul 
răspunderii transportatorului terestru71, la care se referă 
în mare parte şi regulile răspunderii din Codul civil. În 
acest context menţionăm că majoritatea statelor lumii 
au adoptat deja în ordinea lor internă un Cod al aviaţiei 
civile sau Cod aerian. Astfel, în România, răspunderea 
pentru daune în traficul aerian intern se realizează prin 

Codul aerian din 199772 şi Legea privind răspunderea 
transportatorilor aerieni şi a operatorilor aeronave-
lor civile care efectuează operaţiuni aeriene civile în 
spaţiul aerian naţional73, care sunt, binenţeles, ajustate 
la legislaţia Uniunii Europene în domeniu; în Ucraina, 
Codul aerian a fost pus în aplicare la 4 mai 199374; în 
Federaţia Rusă, în vigoare este Codul aerian adoptat 
la 19 februarie 199775; un Cod similar a fost adoptat în 
2006 şi în Republica Belarus. Lipsa unui Cod aerian 
în ţara noastră până la etapa actuală este justificată şi 
prin faptul că traficul aerian intern este ocazional şi 
redus, aşa că majoritatea zborurilor aeriene cu punct 
de decolare sau aterizare pe teritoriul Republicii Mol-
dova au caracter internaţional. Deşi în prezent avem 
5 aeroporturi, amplasate teritorial la Chişinău, Bălţi, 
Cahul, Tiraspol şi Mărculeşti76, numai două, aeroportul 
din Chişinău şi cel din Mărculeşti, au statut de aeroport 
internaţional, dintre care doar primul este utilizat pentru 
cursele regulate efectuate în/din Republica Moldova şi, 
respectiv, constituie poarta aeriană a ţării. Aeroporturile 
din Bălţi şi Cahul sunt certificate şi deschise doar pentru 
zboruri ocazionale, iar în ceea ce priveşte aeroportul din 
Tiraspol, Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile este în 
imposibilitate de a-şi exercita autoritatea. 

Cu referire la practica judiciară axată pe răspunderea 
cărăuşului în transporturile aeriene, în statul Moldova 
aceasta este încă minimă. La momentul actual nu există 
nici o hotărâre explicativă a Curţii Supreme de Justiţie 
a Republicii Moldova pe problemele privind răspunde-
rea civilă în transporturile aeriene, ceea ce face dificilă 
interpretarea şi aplicarea legislaţiei naţionale şi a celei 
internaţionale la soluţionarea cauzelor civile de către 
instanţele judecătoreşti. Cu această ocazie, considerăm 
că este oportună emiterea unei asemenea hotărâri expli-
cative de Curtea Supremă – cu privire la litigiile ce ţin 
de transportul de mărfuri şi pasageri. Actul ar aduce 
lumină în mai multe chestiuni ce ţin de răspundere, atât 
din transportul aerian, cât şi din cel terestru, feroviar şi 
naval, cu care se confruntă în prezent teoria şi practica 
judiciară a Republicii Moldova.

Totuşi, este îmbucurător faptul că în Planul de acţi-
uni privind realizarea Strategiei de dezvoltare a aviaţiei 
civile în perioada anilor 2007-2012 găsim că ASAC şi-a 
programat ca până la 31 decembrie 2012 să elaboreze un 
Cod aeronautic.77 Ideea o considerăm oportună, deoa-
rece Codul ar putea substitui Legea aviaţiei civile aflată 
în vigoare şi ar îngloba toate reglementările aeronautice 
civile aprobate de ASAC începând cu anul 1997. Doar 
în aşa mod poate fi realizată sistematizarea legislaţiei 
aeriene a Republicii Moldova. În acelaşi timp, trebuie 
să ţinem cont de concepţia profesorilor В.Бордунов şi 
Б.Елисеев, potrivit căreia „figura centrală a Codului 
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trebuie să fie pasagerul ca consumator al serviciilor 
transportului aerian”.78 Cu toate acestea, avem rezerve 
faţă de denumirea legii. Majoritatea statelor lumii îşi 
au adoptate un Cod aerian sau un Cod al aviaţiei civile 
aeriene, care în mare parte preiau reglementările Co-
dului civil şi le ajustează la raporturile din transportul 
aerian. În lumina Noului dicţionar al limbii române, 
termenul aeronautic (fr. aéronautique) se referă la ştiinţa 
construirii aeonavelor şi la tehnica navigaţiei aeriene79, 
iar asemenea norme în legislaţia naţională deja există. 
Practica judiciară dovedeşte că Republica Moldova are 
nevoie, în special, de reguli cu privire la transportul 
aerian de mărfuri, pasageri şi bagaje, şi anume: răspun-
derea civilă pentru pierderea, distrugerea şi deteriorarea 
mărfurilor, răspunderea pentru viaţa şi sănătatea pasa-
gerilor, întârzierile şi anularea zborurilor, răspunderea 
pentru pierderea şi deteriorarea bagajelor, cu privire la 
condiţiile răspunderii în cazul prestării necorespunză-
toare a serviciilor de transportare a poştei ş.a. 
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SuMMARY
This article is dedicated to the analysis of the right of the state to inherit. The author focuses on the 

main aspects of the right to inherit of the state giving a profound comparative analysis of the national 
legislation to the legislation of other states; even more the author shows the evolution of the national 
legislation giving regards to the previous regulations of the right of the state to inherit.

D
legătură directă cu cercul de moştenitori legali, aceasta 
fiind o legătură de subordonare, dreptul statului asu-
pra bunurilor succesorale depinzând de existenţa sau 
inexistenţa acestora.

Devoluţiunea legală a moştenirii ar fi incompletă, 
dacă în actele normative nu s-ar indica cui îi revine 
moştenirea în cazul când nu vor rămâne moştenitori 
legali din nici o clasă. În acest sens, Titlul IV din Cartea 
a IV-a a Codului civil al Republicii Moldova, intitulat 
„Succesiunea vacantă”, stabileşte în art.1515 alin.(1) 
că patrimoniul succesoral trece în proprietatea statului 
în baza dreptului de moştenire asupra unui patrimoniu 
vacant dacă nu există nici succesori testamantari, nici 
legali sau dacă nici unul din succesori nu a acceptat 
succesiunea, sau dacă toţi succesorii sunt privaţi de 
dreptul la succesiune.

Considerăm că, de regulă, patrimoniul succesoral va 
fi atribuit la domeniul privat al statului, dar nu excludem 
nici posibilitatea transferării unor bunuri la domeniul 
public. Totuşi, având în vedere şi dispoziţia art.1513 
alin.(3) C.civ. RM, se impune necesitatea unor regle-
mentări legislative suplimentare la acest capitol.

Dreptul de proprietate publică poate fi dobândit de 
către stat sau de către unitatea administrativ-teritorială 
prin donaţii sau legate. Vom atenţiona că, în conformi-
tate cu art.84 alin.(4) din Legea privind administraţia 
publică locală, nr.123/2003, donaţiile şi legatele cu 
sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului 
local, cu votul a cel puţin două treimi din numărul 
consilierilor aleşi. Prevederi similare vizând donaţiile 
şi legatele cu sarcini în beneficiul statului nu există. 
Considerăm că donaţiile şi legatele cu sarcini trebuie, 
de asemenea, acceptate prin hotărâri ale Guvernului, 
deoarece acestea creează unele obligaţiuni în sarcina 

Guvernului, care ar putea fi dezavantajoase pentru stat 
sau imposibil de executat.1 

Conform acestui text de lege, statul culege moşte-
nirile rămase în desherenţă, adică fără succesori care 
să le poată culege, întrucât la data deschiderii moşte-
nirii fie nu există nici un succesor legal sau succesor 
testamentar în viaţă, fie succesorii legali în viaţă la 
data deschiderii succesiunii au fost exheredaţi total de 
defunct, fiind cu toţii nerezervatari, fie succesorii legali 
sau testamentari în viaţă nu au acceptat succesiunea sau 
sunt nedemni cu toţii.

În doctrină2 se face precizarea că desherenţa nu se 
confundă cu vacanţa succesorală. Moştenirea aflată în 
desherenţă este vacantă, dar există situaţii în care de-
functul, deşi lasă moştenitori (legali sau testamentari), 
aceştia nu au vocaţie succesorală la întreaga moştenire, 
ci numai la o parte din aceasta, restul fiind deferit sta-
tului cu titlul de moştenire vacantă.

Astfel, dacă defunctul a instituit prin testament unul 
sau mai mulţi moştenitori testamentari, dar care nu au 
vocaţie la întreg patrimoniul succesoral, în condiţiile în 
care nu există moştenitori legali, statul va culege partea 
rămasă, cu titlul de moştenire vacantă.

Dacă prin testament defunctul nu a instituit nici 
un moştenitor testamentar, în schimb a prevăzut ex-
heredarea moştenitorilor legali, atunci, dacă unul sau 
mai mulţi dintre moştenitorii exheredaţi sunt moş-
tenitori rezervatari, ei vor culege din moştenire – ca 
moştenitori legali – cota corespunzătoare rezervei lor, 
restul patrimoniului succesoral (cotitatea disponibilă) 
revenind statului. 

În acest sens s-a afirmat3 că vocaţia concretă a 
statului poate coexista şi cu drepturile moştenitorilor 
legali, iar patrimoniul succesoarl trece, total sau parţial, 
în proprietatea statului – în cazurile în care nu există 
moştenitori (legali sau testamentari), fie chiar dacă exis-
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tă, însă vocaţia lor succesorală concretă nu se întinde 
asupra întregii mase succesorale. Îar prin sintagma „nu 
există moştenitori legali sau testamantari” trebuie să în-
ţelegem nu doar absenţa lor în sens juridic, determinată 
de renunţarea lor la moştenire, ori de înlăturarea lor 
de la moştenire ca urmare a exheredării, nedemnităţii, 
sau dacă testamentul este revocat, caduc sau nul (cu 
condiţia că nu există moştenitori legali).

În dreptul Republicii Moldova, spre deosebire de 
dreptul României, statul moşteneşte persoana care 
lasă moştenirea în calitate de moştenitor legal. În acest 
sens, în dreptul Republicii Moldova nu poate fi vorba 
de vacanţă succesorală. Astfel, statul devine propri-
etar al patrimoniului succesoral chiar din momentul 
deschiderii moştenirii. În acelaşi timp, statul poartă 
răspundere pentru datoriile celui care lasă moştenirea, 
dar, bineînţeles, numai în limita valorii patrimoniului 
dobândit.

Problema naturii juridice a dreptului statului asu-
pra moştenirii vacante a primit interpretări diferite în 
literatura de specialitate. Potrivit unei opinii, statul 
culege bunurile succesiunii vacante în temeiul drep-
tului de suveranietate (Iure imperii), tot astfel cum 
ia în stăpânire orice lucru fără stăpân, care se află pe 
teritoriul său. Potrivit acestei teoriei, statul culege 
moştenirile vacante nu în calitate de moştenitor, ci de 
putere suverană ţinută de exercitarea funcţiilor sale de 
poliţie statală la prevenirea riscurilor de dezordine pe 
care le-a creat existenţa unor bunuri fără stăpân ce ar 
tenta pe mulţi pentru a le dobândi prin ocupaţiune.4 
Această teorie şi-a găsit consacrare în legislaţia Franţei 
(art.539, art.768 C.civ. francez), Angliei, SUA (Titlul 
78 al Legii uniforme a SUA despre dispunerea de pa-
trimoniul fără stăpân).5

Concepţia statului suveran, spre deosebire de acea a 
statului moştenitor, este una individualistă, care vede în 
dreptul statului de a culege moşteniri vacante o soluţie 
ultimă şi excepţională ce funcţionează doar în lipsa 
oricărei pretenţii din partea defunctului.

Potrivit unei alte opinii6, statul dobândeşte moşteni-
rea vacantă în baza unui drept de moştenire legală (Iure 
hereditatis), statul având calitatea de moştenitor. 

Această teorie şi-a găsit reglementare în legislaţia 
Germaniei (art.1936 BGB), Elveţiei (art.466 al Codu-
lui elveţian), Italiei (art.586 al Codului civil italian), 
Spaniei (art.956 al Codului civil spaniol).

Noul Cod civil al Republicii Moldova de asemenea 
consacră teoria dreptului legal de moştenire a statului 
ca fiind fundamentul vocaţiei succesorale a statului 
asupra moştenirii vacante. Acest lucru rezultă din pre-
vederile art.1433 alin.(2) C.civ. RM: „Statul dispune 
de capacitate succesorală testamentară, precum şi de 

capacitate succesorală asupra unui patrimoniu succe-
soral vacant”.

Teza conform căreia statul culege succesiunile 
vacante cu titlul de moştenitor a fost expusă de unii 
autori7 încă înainte de adoptarea Codului civil din 1964. 
Savantul rus M.Gordon afirmă că termenul „succesiune 
vacantă” (выморочное имущество) este mai mult 
tradiţional, decât uzual, deoarece este mai binevenită 
noţiunea de patrimoniu ce trece la stat ca succesor de 
ultimă clasă.8

Codul civil din 1964 a consacrat, de asemenea, teo-
ria dreptului legal de moştenire a statului în art.587, 
unde era prevăzut că patrimoniul succesoral trece la 
stat în virtutea dreptului de a moşteni.

Conţinutul Titlului IV „Succesiunea vacantă” din 
Cartea a patra a Codului civil în vigoare (art.1432-
1575) certifică faptul lipsei unei reglementări normative 
legale depline şi clare referitoare la recunoaşterea suc-
cesiunii vacante şi a regulilor de moştenire a succesiunii 
vacante. La alin.(3) art.1515 C.civ. RM se stabileşte că 
ordinea moştenirii şi evidenţa patrimoniului succesoral 
vacant, precum şi transmiterea acesteia în proprietate 
statului, se stabilesc prin lege. Actualul legiuitor până 
în prezent nu a adoptat astfel de lege. Astfel, în lipsa 
mecanismului de realizare a art.1515 C.civ. RM, con-
ţinutul acestuia ridică multiple întrebări din punctul de 
vedere al tehnicii practico-ştiinţifice, şi anume:

1. Ce se subînţelege prin succesiune vacantă?
2. De care acte normative de bază este necesar de 

condus pentru recunoaşterea succesiunii vacante?
3. Care este esenţa (natura) dreptului la succesiune 

vacantă în Republicii Moldova?
4. Care este mecanismul de drept al moştenirii 

succesiunii vacante?
5. În numele căror organe ale administraşiei publice 

Republica Moldova poate primi adeverinţă cu drept de 
succesiune vacantă a bunurilor mobile şi imobile?

6. Care este rolul notarului în mecanismul transmi-
terii succesiunii vacante prin moştenire către stat?

7. În care ordine (administrativă sau prin instanţa de 
judecată) Republica Moldova poate confirma dreptul 
său la succesiunea vacantă?

8. Care este modalitatea de recuperare a datoriilor 
şi cheltuielilor succesorului, provocate de decesul 
acestuia?

9. Care este modul de recuperare a cheltuielilor 
legate de paza succesorală şi dirijarea acesteia din 
patrimoniul succesiunii vacante?

Întâi de toate urmează să precisăm sensul noţiunii 
de succesiune vacantă, deoarece anterior legea civilă 
(C.civ. RM din 1964) nu opera cu termenul „succesiune 
vacantă”. Codul civil al Republicii Moldova din 2002 
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la fel nu dă explicaţie acestui termen, însă în Titlul IV 
„Succesiunea vacantă” din Cartea a patra „Dreptul suc-
cesoral” reglementează dispoziţiile generale cu privire 
la transmiterea patrimoniului unei persoane fizice ce nu 
dispune de succesori în proprietatea statului.9

Premisele subînţelegerii succesiunii vacante sunt 
întărite în lege şi reies din faptul că patrimoniul suc-
cesoral trece în poprietatea statului în baza dreptului 
de moştenire asupra unui patrimoniu vacant dacă nu 
există nici succesori testatmentari, nici legali. O astfel 
de apreciere nu este completă şi precisă, deoarece nu 
permite a constata esenţa (natura) dreptului la succe-
siune vacantă.

Situaţia actuală a ştiinţei juridice şi a legislaţiei ci-
vile reiese din teza, potrivit căreia succesiunea se recu-
noaşte vacantă atunci când, după decesul proprietarului 
patrimoniului, nu sunt succesori testamentari sau legali 
(art.1434, 1437, 1453, 1455 C.civ. RM) sau succesorii 
sunt privaţi de dreptul la succesiune (art.1435, 1502, 
1513 C.civ. RM), sau dacă nici unul din succesori nu a 
acceptat succesiunea şi nimeni din ei nu a menţionat că 
renunţă la succesiune în favaoarea moştenitorului.

În ce priveşte dreptul Republicii Moldova la succe-
siune vacantă, legiuitorul acceptă astfel de moştenire 
numai în cazuri excepţionale. Justa reglementare a 
succesiunii înseamnă luarea de măsuri pentru trecerea 
patrimoniului defunctului la apropiaţii moştenitori 
legali sau testamentari. Înfiinţând instituţia succesi-
unii vacante, legiuitorul reiese din circumstanţa că 
omul munceşte nu doar pentru el însuşi, dar şi pentru 
formarea bazei materiale a persoanelor apropiate lui. 
De aceea, statul trebuie să succeadă numai în cazuri 
excepţionale. Posibilitatea transmiterii patrimoniului 
rudelor apropiate şi primirea moştenirii de la acestea 
pentru ca ea să nu fie trecută la stat în baza succesiunii 
vacante se asigură prin aşa măsuri, ca: a) extinderea 
rândului de moştenitori, cu scopul întăririi cercului de 
moştenitori legali (art.1500 C.civ. RM); b) consolida-
rea regulilor de majorare a cotelor moştenitorilor – a 
dreptului de acrescământ (art.1530 C.civ. RM).

Extinderea rândului de moştenitori va servi drept 
stimul puternic pentru o muncă productivă şi, totodată, 
va inspira persoanei încredere că averea agonisită va 
trece persoanelor apropiate, în cazul în care defunctul 
nu va dispune de voinţa sa în testament.

Dreptul de acrescământ rezultă din chemarea la 
moştenire. Acrescământul este o modalitate de a obţi-
ne averea succesorală stabilită pentru cazul când unul 
din moştenitorii chemaţi la succesiune nu a luat parte 
la succesiunea de drept şi nu a solicitat, nu a obţinut 
cota ce i se cuvine din moştenire. Conţinutul principal 
al raporturilor de acrescământ constă în faptul ca o 

parte din averea succesorală care s-ar fi cuvenit moş-
tenitorului neacceptant, dar chemat la moştenire, trece 
la moştenitorii acceptanţi chemaţi la moştenire. Cota 
moştenitorului neacceptant sau decăzut se menţine în 
componenţa întregii succesiuni şi împarte soarta moş-
tenirii conform temeiurilor succesiunii ce este asigurată 
de institutul acrescământului (sporirea cotelor).

Deşi este instituit cercul moştenitorilor legali şi sunt 
prevăzute regulile de sporire a cotelor averii succesora-
le sau a unei părţi din ea, moştenitorii pot lipsi. Numai 
în astfel de cazuri averea succesorală capătă statut de 
succesiune vacantă şi serveşte drept temei de trecere 
a acesteia la stat.10

În continuare, propunem un litigiu ce decurge 
din raporturile succesorale care a fost soluţionat de 
instanţele judecătoreşti, fiind examinată pricina civilă 
nr. 2-115/2007 la cererea de chemare în judecată a lui 
V.N. către notarul C.S., Inspectoratul Fiscal de Stat 
mun.Chişinău, Oficiul Ciocana, cu privire la anularea 
certificatului de moştenitor legal, prelungirea termenu-
lui de acceptare a succesiunii, recunoaşteea dreptului 
asupra a 1/3 cotă-parte din imobil în ordinea succesi-
unii legale şi cererea lui S.G. către V.N., Inspectoratul 
Fiscal de Stat mun. Chişinău, Oficiul Ciocana, notarul 
C.S., Primăria mun.Chişinău cu privire la recunoaşte-
rea nulităţii certificatului de moştenitor testamentar, 
recunoaşterea cotei obligatorii din masa succesorală, 
recunoaşterea a 2/3 cotă-parte din imobil ca succesi-
une vacantă, adjudecarea odăii şi eliberarea bonului 
de repartiţie.

Astfel, reprezentantul reclamantei V.N. a depus 
cerere de chemare în judecată către notarul C.S., 
Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău, Oficiul 
Ciocana, solicitând: anularea certificatului de moşte-
nitor legal nr.3975 din 21.09.2004, eliberat pe numele 
Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chişinău asupra 
a 1/3 cotă-parte din apartamentul 7, situat în mun.
Chişinău pe str. Petru Zadnipru, 7/2; prelungirea 
termenului de acceptare a succesiunii pe această 1/3 
cotă-parte; recunoaşterea dreptului asupra a 1/3 co-
tă-parte din imobil în ordinea succesiunii legale. În 
motivarea acţiunii a invocat că în urma decesului lui 
b.Vasile Vasile reclamanta V.N. a primit succesiunea 
defunctului în conformitate cu certificatul de moştenitor 
testamentar nr.5543 din 20.07.2001 – 2/3 cotă-parte din 
apartamentul nr.7, situat în mun. Chişinău pe str. Petru 
Zadnipru, 7/2. La 05.03.2001 decedează mătuşa recla-
mantei b.Valentina, titulara dreptului de proprietate pe 
1/3 cotă-parte din imobilul menţionat. La 21.09.2004 
notarul C.S. eliberează certificat de moştenitor legal pe 
numele Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chişinău, 
atestând că ultimul este moştenitor al averii lăsate de 
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b.Valentina. Consideră că prin recunoaşterea Inspec-
toratului Fiscal de Stat mun. Chişinău drept moştenitor 
legal al averii lăsate de b.Valentina i-au fost lezate 
drepturile reclamantei ca unic moştenitor legal. 

S.G. a depus cerere către V.N., Inspectoratul Fiscal 
de Stat mun. Chişinău, Oficiul Ciocana, notarul C.S., 
Primăria mun. Chişinău cu privire la: recunoaşte-
rea nulităţii certificatului de moştenitor testamentar 
nr.5543 din 20.07.2001; recunoaşterea cotei obligatorii 
în mărime de 2/9 din masa succesorală rămasă după 
decesul lui b.Valentina; recunoaşterea a 2/3 cotă-
parte din apartamentul 7 din blocul 7/2 situat pe str. 
Petru Zadnipru, mun. Chişinău, ca succesiune vacantă; 
adjudecarea odăii şi eliberarea bonului de repartiţie pe 
odaie. În motivarea cererii a invocat că, dispunând de 
informaţia parvenită de la IFS mun.Chişinău că statul 
vinde acest apartament şi având necesitatea de a-şi 
îmbunătăţi condiţiile de trai, s-a adresat la Primăria 
mun. Chişinău cu cerere, solicitând alocarea banilor 
pentru procurarea acestui spaţiul locativ. Ulterior, însă, 
a aflat că prin hotărârea Judecătoriei Ciocana, mun. 
Chişinău, din 23.06.2005 a fost anulat certificatul de 
moştenitor legal nr.3975 din 21.09.2004 pe numele 
Inspectoratului Fiscal de Stat, mun. Chişinău, prelungit 
termenul de acceptare a succesiunii de către V.N. des-
chise după decesul mătuşii sale b.Valentina, decedată 
la 05.03.2000, şi recunoscut dreptul la 1/3 cotă-parte 
din apartamentul 7, situat în mun. Chişinău pe str. Petru 
Zadnipru, 7/2, în ordinea succesiunii legale. Despre 
această hotărâre a aflat în mai 2006. Consiedră că prin 
hotărârea dată i s-a lezat dreptul la cota de 1/3 din 
apartamentul litigios nominalizat. Totodată, susţine că 
reclamanta V.N. nu are nimic comun cu averea succe-
sorală rămasă după decesul lui b.Valentina, deoarece 
nu este moştenitoare de nici un grad, prevăzut de 
legislaţia în vigoare la data decesului ei în 2000 şi nu 
este în drept să pretindă la averea succesorală rămasă 
după decesul lui b.Valentina. 

Prin hotărârea judecătorească din 10.04.2007 ce-
rerea de chemare în judecată a lui V.N. către notarul 
C.S., Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău, Ofi-
ciul Ciocana, cu privire la anularea certificatului de 
moştenitor legal, prelungirea termenului de acceptare 
a succesiunii, recunoaşterea dreptului asupra a 1/3      
cotă-parte din imobil în ordinea succesiunii legale a fost 
respinsă ca fiind nefondată. Cererea lui S.G. către V.N., 
Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chişinău, Oficiul Cio-
cana, notarul C.S., Primăria mun.Chişinău cu privire 
la recunoaşterea nulităţii certificatului de moştenitor 
testamentar, recunoaşterea cotei obligatorii din masa 
succesorală, recunoaşterea a 2/3 cotă-parte din imobil 
ca succesiune vacantă, adjudecarea odăii şi eliberarea 
bonului de repartiţie a fost admisă parţial.

S-a recunoscut ca parţial nul certificatul de moşte-
nitor testamentar nr.5543 din 20.07.2001, autentificat 
de notarul C.S. şi înregistrat la OCT Chişinău la data 
de 11.08.2003 cu nr.55859. S-a recunoscut după 
b.Valentina dreptul la cota obligatorie în mărime de 
5/6 cotă-parte din masa succesorală, rămasă după de-
cesul lui b.Vasile Vasile. S-a recunoscut ca succesiune 
vacantă 5/6 cotă-parte din imobilul nr.7, situat în mun. 
Chişinău pe str. Petru Zadnipru, 7/2. 

A fost recunoscut dreptul de proprietate prin suc-
cesiune testamentară lui V.N. la 1/6 cotă-parte din 
imobilul nr.7, situat în mun. Chişinău pe str. Petru 
Zadnipru, 7/2, rămasă după decesul lui b.Vasile                     
Vasile la 18.10.1999. În rest, cererea lui S.G. către 
V.N., Inspectoratul Fiscal de Stat mun.Chişinău, Ofi-
ciul Ciocana, notarul C.S., Primăria mun.Chişinău a 
fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

În cadrul şedinţei judiciare, în fapt, instanţa de jude-
cata a stabilit că b.Vasile Vasile, decedat la 18.10.1999, 
a testat toată averea sa nepoatei – V.N., fapt confirmat 
prin testamentul nr.677 din 07.04.1999, autentificat la 
notarul C.S. În baza certificatului de moştenitor tes-
tamentar nr.5543 din 20.07.2001, eliberat de notarul 
C.S., V.N. a primit după decesul lui b.Vasile Vasile 
2/3 cotă-parte din imobilul 7, situat în mun.Chişinău 
pe str. Petru Zadnipru, 7/2, şi depunerile băneşti în 
casa de economii nr.6705/037 a Băncii de Economii 
din Republica Moldova. 

Bunurile succesorale pentru care s-a eliberat pre-
zentul certificat constituie:

1) 1/3 cotă-parte din apartamentul nr.7, situat în 
mun. Chişinău pe str. Petru Zadnipru, 7/2, compus 
din două odăi, care i-a aparţinut decedatului b.Vasile      
Vasile în baza contractului nr.1-4 de vânzare-cum-
părare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate 
privată, autentificat de Biroul notarial de stat nr.5 din 
mun. Chişinău la 03.01.1995, certificatului nr.985 de 
determinare a cotelor-părţi în proprietate comună, au-
tentificat de către notarul C.S. la 08.02.2000; 

2) 1/3 cotă-parte din apartamentul nr.7, situat în mun.
Chişinău pe str. Petru Zadnipru,7/2, compus din două 
odăi, care i-a aparţinut soţiei decedatului b.Margareta, 
decedată la 27.06.1995, în baza contractului nr.1-4 de 
vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în 
proprietate privată, autentificat de Biroul notarial de stat 
nr.5 din Chişinău la 03.01.1995, certificatului  nr.985 
de determinare a cotelor-părţi în proprietate comună, 
autentificat de către notarul C.S. la 08.02.2000, moş-
tenitor legal al acestei cote-părţi fiind soţul ei b.Vasile 
Vasile, care primise, dar nu îndeplinise acţiunile legale 
de moştenire; 

3) depunerile băneşti în casa de economii nr.6705/037 
a Băncii de Economii din Republica Moldova pe contul 
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nr.16475 cu toate procentele, compensaţiile şi indexa-
ţiile prevăzute.

La 21.09.2004 notarul C.S. eliberează Inspectora-
tului Fiscal de Stat mun. Chişinău certificatul nr.3975 
de moştenitor legal al averii rămase după decesul lui 
b.Valentina, la 05.03.2000.

Bunurile succesorale, pentru care s-a eliberat 
prezentul certificat constituie 1/3 cotă-parte din apar-
tamentul nr.7, situat în mun. Chişinău pe str. Petru 
Zadnipru,7/2, compus din două odăi, care i-a aparţinut 
decedatei b.Valentina în baza certificatului nr.985 
de determinare a cotelor-părţi în proprietate comună, 
autentificat de către notarul C.S. la 08.02.2000. 

în drept, instanţa a atestat că în cazul dat, luând 
în consideraţie motivele de fapt, în conformitate cu 
art.6 C.civ. RM, urmează să se aplice normele Codului 
civil în redacţia Legii din 26.12.1964, deoarece legea 
civilă nu are efect retroactiv, ea nu modifică şi nici nu 
suprimă condiţiile de constituire a unei situaţii juridice 
constituite anterior, nici condiţiile de stingere a unei 
situaţii juridice stinse anterior.

În conformitate cu art.566 alin.(3),(4) C.civ. RM (re-
dacţia Legii din 26.12.1964), sunt moştenitori legali şi 
persoanele incapabile de muncă, care au fost întreţinute 
de defunct cel puţin un an înainte de moartea lui. Dacă 
există alţi moştenitori, ei vin la succesiune în aceeaşi 
măsură ca şi moştenitorii din clasa chemată la succesi-
une. Nepoţii şi strănepoţii defunctului sunt moştenitori 
legali, dacă în momentul deschiderii succesiunii nu mai 
trăia acela din părinţii lor, care ar fi fost moştenitor. Ei 
moştenesc în părţi egale partea, care i s-ar fi cuvenit la 
succesiunea legală defunctului lor părinte.

În baza prevederilor art.570 C.civ. RM din 1964, 
minorii sau copiii incapabili de muncă ai celui ce a 
lăsat moştenirea, precum şi soţul şi părinţii (înfietorii) 
incapabili de muncă şi cei ce erau întreţinuţi de defunct 
moştenesc, independent de conţinutul testamentului, cel 
puţin două treimi din cota ce s-ar fi cuvenit fiecăruia din 
ei în caz de succesiune legală (cotă obligatorie).

Potrivit art.581 alin.(1)-(3) C.civ. RM din 1964, 
pentru a dobândi succesiunea moştenitorul trebuie s-o 
accepte. O succesiune nu poate fi acceptată sub condiţie 
sau cu rezerve. Se consideră că moştenitorul a accep-
tat succesiunea, dacă el a intrat de fapt în posesia sau 
administrarea bunurilor succesorale sau dacă a depus 
la organul notarial al locului deschiderii succesiunii o 
declaraţie de acceptare a succesiunii. Actele arătate în 
prezentul articol trebuie să fie săvârşite în curs de şase 
luni din ziua deschiderii succesiunii.

Conform art.582 C.civ. RM din 1964, termenul 
pentru acceptarea succesiunii, stabilit de art.581 din 
acelaşi Cod, poate fi prelungit de către instanţa de 

judecată, dacă aceasta găseşte că el a fost scăpat din 
motive întemeiate.

În conformitate cu art.587 C.civ. RM din 1964, 
bunurile succesorale trec la stat în baza dreptului de 
succesiune:

1) dacă bunurile au fost testate statului; 
2) dacă cel ce a lăsat moştenirea nu are nici succesori 

legali şi nici succesori testamentari; 
3) dacă nici unul din moştenitori nu a acceptat 

succesiunea; 
4) dacă toţi moştenitorii au fost decăzuţi din dreptul 

la succesiune. Dacă nu există moştenitori legali şi de-
functul a testat numai o parte din bunurile sale, restul 
bunurilor trece la stat. 

Conform art.50 C.civ. RM din 1964, este nulă con-
venţia care nu corespunde prevederilor legii, inclusiv 
convenţia care lezează drepturile personale sau patri-
moniale ale minorilor.

În conformitate cu art.62 C.civ. RM din 1964, 
nulitatea unei părţi din convenţie nu atrage nulitatea 
celorlalte părţi ale ei, dacă se poate presupune că 
convenţia ar fi fost încheiată chiar dacă n-ar fi cuprins 
partea nulă a ei.

în consecinţă, reieşind din elementele de fapt şi 
motivele de drept, instanţa a stabilit cu certitudine că 
reclamanta V.N. este fiica lui b.Vasile Vasile şi C.Rita 
Ion, iar pentru b.Vasile Grigore – nepoată. b.Vasile 
Grigore a testat nepoatei sale toată averea sa, care îi 
va aparţine la momentul decesului. Imobilul nr.7, situat 
în mun. Chişinău pe str. Petru Zadnipru, 7/2, compus 
din două odăi, în baza contractului nr.1-4 de vânzare-
cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprie-
tate privată, autentificat de Biroul notarial de stat nr.5 
din Chişinău la 03.01.1995, şi a certificatului  nr.985 
de determinare a cotelor-părţi în proprietate comună, 
autentificat de către notarul C.S. la 08.02.2000, a fost 
înregistrat cu drept de proprietate după b.Vasile Gri-
gore, decedat la 18.10.1999, b.Margareta, decedată 
la 27.06.1995, şi b.Valentina, decedată la 05.03.2000, 
fiecărui aparţinându-le câte 1/3 cotă-parte din imobil. 
După decesul lui b.Margareta la 27.06.1995, soţul 
ei b.Vasile Grigore nu acceptase succesiunea rămasă 
după decesul acesteia asupra a 1/3 cotă-parte din imo-
bilul menţionat. Prin urmare, notarul, contrar prevde-
rilor legale în vigoare, l-a recunoscut moştenitor legal 
în ordinea succesiunii legale asupra a 1/3 cotă-parte 
din imobil numai pe b.Vasile Grigore, excluzând-o 
pe b.Valentina care la acel moment era incapabilă 
şi întreţinută şi de către b.Margareta. La momentul 
morţii lui b.Vasile Grigore unicul succesor legal se 
considera b.Valentina, care, fiind incapabilă de muncă, 
era întreţinută de acesta, fapt confirmat prin adeverinţa 
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nr.343 din 22.02.2007, eliberată de Casa Naţională de 
Asigurări Sociale a Republicii Moldova, Oficiul Cio-
cana, mun. Chişinău.

În acest context, instanţa a reţinut că, indiferent de 
conţinutul testamentului lăsat de defunctul b.Vasile 
Grigore nepoatei V.N., b.Valentina avea dreptul la cel 
puţin 2/3 din cota ce i s-ar fi cuvenit în caz de succesiu-
ne legală, adică la 5/6 cotă-parte din masa succesorală 
(2/3 din ½ = 5/6), rămasă după decesul lui b.Vasile 
Grigore, iar V.N. avea vocaţie succesorală doar la 1/6 
cotă-parte din masa succesorală, rămasă după decesul 
lui b.Vasile Grigore.

Totodată, în şedinţa de judecată s-a stabilit că 
după decesul lui b.Valentina nu au fost stabiliţi nici 
succesori legali, nici testamentari. Astfel, în temeiul 
art. 587 C.civ. RM, bunurile succesorale ale defunctei 
trec la stat.

Nu a fost reţinut de către instanţă argumentul re-
prezentantului reclamantei V.N. referitor la faptul că 
ultima a intrat demult în posesiunea a 1/3 din imobil, 
posedând şi administrând apartamentul fără vreo li-
mitare din partea persoanelor terţe, motiv pentru care 
urmează a fi prelungit termenul de acceptare a succesi-
unii rămase după decesul lui b.Valentina şi recunoscut 
dreptul reclamantei V.N. la 1/3 cotă-parte din imobil în 
ordinea succesiunii legale, dat fiind faptul că în şedinţa 
de judecată s-a stabilit cu certitudine faptul că V.N., 
cu toate că domiciliază în Gremania de 10 ani, de 2-3 
ori pe an vine în Moldova. Faptul că mătuşa lui V.N. 
după decesul lui b.Vasile Grigore a fost tutore pentru 
b.Valentina nu serveşte drept temei de a considera că 
V.N. acceptase succesiunea. Reclamanta nu a prezentat 
probe că a fost în imposibilitate să accespte succesiunea 
în termen şi a omis întemeiat acest termen.

Instanţa de judecată a considerat că lipsesc motive 
de a o repune pe N.V., nepoata defunctei b. Valentina, 
în termen de acceptare a succesiunii, deoarece instanţa 
nu a constatat careva împrejurări care ar fi împiedicat-o 
pe reclamantă să-şi exercite dreptul de opţiune succe-
sorală. Totodată, dânsa nu are vocaţie succesorală şi nu 
poate fi recunoscut după ea dreptul la 5/6 cotă-parte din 
imobil în ordinea succesiunii legale.

Atestând circumstanţele expuse, instanţa de jude-
cată a concluzionat că patrimoniul succesoral al lui 
b.Valentina – 5/6 cotă-parte din masa succesorală, 
rămasă după decesul ei, trece în totalitate statului.

Din considerentele menţionate, instanţa de judecată 
a recunoscut ca parţial nul certificatul de moştenitor 
testamentar nr.5543 din 20.07.2001, autentificat de 
notarul C.S. şi înregistrat la OCT Chişinău la data de 
11.08.2003 cu nr.55859 , în partea moştenirii de către 
V.N. a 2/3 cotă-parte din imobilul nr.7, situat în mun. 

Chişinău pe str. Petru Zadnipru, 7/2, dat fiind faptul că 
în această parte convenţia nu corespunde prevederilor 
legale, iar pretenţii la masa succesorală constituită din 
depunerile băneşti la Banca de Economii a Republicii 
Moldova nu au fost înaintate.

Întrucât dobândirea de către stat a moştenirii vacante 
are loc la data deschiderii succesiunii, de la această dată 
urmează a se aplica, în ceea ce priveşte patrimoniul suc-
cesoral, regimul juridic aplicabil proprietăţii de stat. 

Instanţa de judecată a reţinut că reclamantul S.G. 
mai pretinde la succesiunea vacantă – 5/6 cotă-parte 
din imobilul nr.7, situat în mun. Chişinău pe str. Petru 
Zadnipru, 7/2, întru soluţionarea chestiunii privind 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai, în legătură cu ce i-a 
fost acordat de către Banca de Economii SA un credit 
preferenţial pentru procurarea apartamentului. Capătul 
dat de cerere urmează a fi respins de instanţa de jude-
cată, dat fiind faptul că moştenirea vacantă urmează a 
fi repartizată în conformitate cu legislaţia în vigoare: 
Codul Republicii Moldova cu privire la locuinţe şi 
Regulamentul nr.405 cu privire la modul de acordare 
a încăperilor de locuit în Republicii Moldova.

 În cazul în care S.G. necesită îmbunătăţirea condiţi-
ilor de trai, în care scop i s-a acordat un credit preferen-
ţial pentru procurarea locuinţei, chestiunea de eliberare 
a bonului de repartiţie sau de perfectare a unui contract 
de vânzare-cumpărare a locuinţei ţine de competenţa 
organului administraţiei publice locale.

Hotărârea în cauză va servi drept temei pentru 
radierea din registrul de bunuri imobile la OCT mun. 
Chişinău a înscrisurilor de proprietate, efectuate în 
baza actelor juridice emise anterior referitor la înre-
gistrarea dreptului de proprietate asupra imobilului şi 
introducerea înscrierilor privind înregistrarea dreptului 
de proprietate asupra imobilului nr.7 de pe str. Petru 
Zadnipru, 7/2, mun. Chişinău, după Inspectoratul Fiscal 
de Stat mun.Chişinău.11

Hotărârea judecătorească din 10.04.2007 este defini-
tivă şi executorie prin Decizia Curţii de Apel Chişinău 
nr.2a 2263/2007 din 16.10.2007.12 

Concepţia statului moştenitor corespunde, după 
părerea noastră, unei viziuni socializante şi colectiviste, 
dreptul statului la moştenirile vacante fiind întemeiat 
pe aceleaşi raţiuni ca şi dreptul familiei defunctului la 
moştenirea legală.

Problema determinării naturii juridice a dreptului 
statului asupra moştenirii vacante prezintă nu doar o 
importanţă teoretică, ci, mai ales, şi o importanţă prac-
tică. În cazul în care un cetăţean al Republicii Moldova 
încetează din viaţă fără a avea moştenitori şi lasă bunuri 
mobile în străinătate sau dacă un cetăţean străin domici-
liat în ţara noastră ori în străinătate decedează fără moş-
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tenitori şi lasă bunuri mobile pe teritoriul Moldovei, 
aceste bunuri în ambele ipoteze vor fi culese de statul 
al cărui cetăţean a fost cel despre a cărui moştenire este 
vorba, dacă împărtăşim teza statului moştenitor, ori de 
către statul pe al cărui teritoriu se află bunurile mobile, 
dacă adoptăm ideea suveranităţii. 

Referindu-ne la dreptul României asupra moştenirii 
vacante, reiesind din modul în care a fost formulat ar-
ticolul 680 din Codul civil al României, putem deduce 
că statului îi revine moştenirea doar în ipoteza în care 
nu există deloc moştenitori legali sau testamentari. Aşa 
fiind, legiuitorul român, prin modul în care a formulat 
articolul 680 din Codul civil, a omis un şir de ipoteze 
în care moştenirea trece în proprietatea statului. 

Astfel, în situaţia în care nu există moştenitori legali 
sau aceştia sunt nedemni renunţători, deşi cel care lasă 
moştenirea a instituit prin legate cu titlu universal sau 
particular moştenitor testamentar, acesta nu epuizează 
întreg patrimoniul succesoral. În situaţia în care cel 
care lasă moştenirea a dezmoştenit prin testament 
un moştenitor legal rezervatar în lipsă de moştenitori 
testamentari cu vocaţie universală, moştenirea îi va 
reveni statului.13 

Din cele arătate mai sus, în dreptul României este 
mai potrivit, după cum s-a apreciat în literatura de 
specialitate, formularea în această privinţă a princi-
piului, potrivit căruia „patrimoniul succesoral trece 
în proprietatea statului – în total sau în parte – în 
cazurile în care fie nu există moştenitori (legali sau 
testamentari), fie – chiar dacă aceştia există – vocaţia 
lor succesorală concretă nu se întinde asupra întregii 
mase succesorale”.14 

În concluzie, putem spune că, spre deosebire de 
dreptul României, în care moştenirea este culeasă de 
stat în cazul în care este vacantă, în dreptul Republicii 
Moldova aceasta va fi culeasă de către stat în calitate 
de moştenitor legal, în acest sens neexistând vacanţă 
succesorală.

În cazul în care moştenirea trece cu drept de suc-
cesiune în favoarea statului, certificatul de moştenire 
se eliberează organului financiar respectiv, la cerinţa 
ultimului.15

În acest sens, art.1559 C.civ. RM prevede că în cazul 
în care nu există nici succesori testamentari, nici succe-
sori legali, notarul constată, la cererea reprezentantului 
statului, că succesiunea este vacantă şi eliberează certi-
ficatul de succesiune vacantă după expirarea termenului 
legal de acceptare a succesiunii.

Dacă moştenirea nu este vacantă, însă statul a fost 
gratificat prin testament, urmează să i se elibereze 
certificat de moştenitor, iar nu certificat de succesiune 
vacantă. Dacă statul este gratificat prin testament, iar 

restul moştenirii devine vacantă, notarul urmează a 
elibera statului două certificate: unul de moştenitor şi 
altul de succesiune vacantă.

Spre deosebire de ceilalţi moştenitori, statul nu 
are drept de opţiune succesorală. Această concluzie 
se întemeiază pe prevederile art.1534 C.civ. RM: 
„Reprezentantul statului nu este în drept să nu accepte 
succesiunea”. 

Astfel, el nu poate renunţa la moştenirea vacantă, 
deoarece bunurile succesorale, devenind fără stăpân, 
revin tot lui. Statul, neavând drept de opţiune, termenul 
de prescripţie de 6 luni pentru exercitarea acestui drept 
devine inaplicabil.

Statul intră în posesiunea patrimoniului succesoral 
prin eliberarea unui certificat de succesiune vacantă.

Poziţia specifică a statului în circuitul civil pre-
supune existenţa unei ordini speciale de moştenire a 
succesiunilor vacante. În acest sens, art.1515 alin.(3) 
C.civ. RM prevede că ordinea moştenirii şi evidenţa 
patrimoniului succesoral vacant, precum şi transmite-
rea acestuia în proprietatea statului, se stabilesc prin 
lege.

Constatarea faptului că o succesiune este vacantă 
se face prin eliberarea unui certificat de succesiune 
vacantă. 
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Transaction, that permits the return of unsold and undamaged merchandise. Consignment is widely 

utilized by newsstand retailers of magazines, who can return unsold copies to the wholesale distributors 
supplying them. Merchandise can be consigned by manufacturers to wholesalers or by wholesalers to 
retailers. Payment may be required in advance and subsequently refunded, based on returns.

Consignment can cover just about any type of business. It is advantageous for the seller of consigned 
goods, because they do not need to pay suppliers upfront either ships or entrusts goods to another, the 
consignee, for sale. If the goods are transported by a carrier to the consignee, the name of the consignor 
appears on the bill of lading as the person from whom the goods have been received for shipment. The 
consignee’s name appears on it as the person to whom delivery is to be made. The consignee acts as an 
agent on behalf of the consignor, a principal, in selling the goods and must take reasonable care of them 
while in his or her possession. The consignor does not give up ownership of the goods until their sale.

Under the terms of the consignment contract, the consignee agrees to pay the consignor a balance 
of the price received for any goods sold, which has been reduced by a fee, usually a small percentage of 
the sale price. Any goods that have not been sold must be returned to the consignor.

CONTRACTUL  DE  CONSIGNAŢIE – 
VARIETATE  A CONTRACTULUI  

DE  COMISION
Partea II

Ghenadie VASluIAN, 
lector universitar la Catedra Drept Civil, Facultatea de Drept (USM)

Svetlana Duşa,
studentă la Facultatea de Drept a USM, anul III, BAC

1. consimţământul părţilor 
Contractul de consignaţie, ca orice contract, se 

încheie prin acordul de voinţă al părţilor. Acest acord 
de voinţă are la bază împuternicirea comitentului 
dată comisionarului de a vinde anumite bunuri ale 
comitentului. Luând în consideraţie efectele pe care 
le implică acest contract, manifestările de voinţă ale 
părţilor trebuie să fie exprese. Cu toate acestea, înche-
ierea contractului poate fi şi tacită; ea poate rezulta din 
exercitarea de către comisionar a însărcinării primite 
din partea comitentului.

2. capacitatea părţilor
Comitentul trebuie să aibă capacitatea de a încheia 

acte de comerţ, deoarece actele juridice de vânzare le 
încheie pe seama sa. În cadrul contractului de consig-
naţie comisionar va fi întreprinderea comerţului cu 
amănuntul, care comercializează mărfuri pe principii 
de consignaţie.1

Comisionarul trebuie să aibă capacitatea deplină de 
exerciţiu. În practică, de obicei, comisionarul este un 

comerciant, care încheie acte juridice proprio nomine*, 
adică cu caracter profesional, iar acesta este preponde-
rent utilizat în sfera raporturilor comerciale.2

3. Obiectul contractului
Obiectul juridic al contractului de consignaţie este 

încheierea unuia sau a mai multor contracte de vânzare 
cu amănuntul.

Obiectul material al contractului de consignaţie 
îl reprezintă numai bunurile mobile, acestea fiind 
mărfurile.

În conformitate cu legislaţia3, la consignaţie se 
primesc mărfuri noi nealimentare şi alimentare împa-
chetate. De asemenea, se mai primesc şi mărfuri neali-
mentare care au fost în uz, dar sunt încă utilizabile.

În privinţa mijloacelor de transport, acestea se supun 
regulilor consignaţiei, respectând careva momente, şi 
anume: ca acestea să fie reflectate în certificatul de 
înmatriculare.

* Putem spune chiar – personal. 

Recenzent: cheorghe chIbAc,  doctor în drept, profesor universitar (USM)



Nr. 6, iunie 2009REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

58

De asemenea, bijuteriile din metale preţioase se vor 
primi la consignaţie, iar informaţia despre titlurile aces-
tora trebuie să fie afişată într-un loc accesibil în unitatea 
comercială, care practică activitatea de comerţ.

Unitatea comercială este în drept să mai primeas-
că la consignaţie şi diferite tipuri de arme şi muniţii, 
precum şi arme individuale pentru civili, şi să le vândă 
cu respectarea prevederilor Legii cu privire la arme. 
Pentru aceasta, unitatea comercială trebuie să dispună 
de licenţa eliberată de către Camera de Licenţiere.

Aragazurile de uz casnic, precum şi staţiile radio 
şi instalaţiile radiosemnalizării de pază, reprezintă, de 
asemenea, obiecte ale contractului de consignaţie.

Preţul în contractul de consignaţie, care mai este 
numit comision (o anumită recompensă), se stabileşte 
în procente faţă de preţul la care a fost vândută marfa. 
Preţul de vânzare a mărfurilor primite la consignaţie 
se stabileşte de către comitent şi se indică în lista 
mărfurilor recepţionate la consignaţie, pe eticheta fi-
ecărui obiect sau pe indicatorul de preţuri (pct.24 din 
Regulile comerţului de consignaţie). În legătură cu 
plata preţului, în practica statului român4 s-a afirmat 
că obligaţia de plată a preţului de către comisionar nu 
este scadentă, deoarece mărfurile, care fac obiectul 
cererii unei reclamante într-o speţă, nu au fost vândute, 
ele fiind în stoc, gata de a fi restituite comitentului, în 
condiţiile prevăzute de contractul încheiat între părţi. 
Dar pot exista şi cazuri când comisionarul poate să 
presteze comitentului servicii suplimentare cu plată în 
ceea ce priveşte estimarea, recepţionarea, transportarea 
mărfurilor la destinaţie.

Subiecţii contractului de consignaţie sunt:
1) comisionarul, care este subiectul activităţii 

comerciale, persoană fizică, care practică activitate 
de întreprinzător, sau persoană juridică. Acesta este 
subiectul care primeşte mărfurile la consignaţie;

2) comitentul, care poate fi o persoană fizică sau 
juridică ce predă mărfurile la consignaţie. Din această 
categorie fac parte:5

a) cetăţenii Republicii Moldova;
b) cetăţenii străini;
c) persoanele fără cetăţenie;
d) întreprinderile (organizaţiile, instituţiile).
Termenul de comercializare a mărfurilor se stabi-

leşte de părţi în contract şi începe a curge din ziua lucră-
toare ce urmează după data întocmirii contractului.6 

În aceleaşi Reguli ale comerţului de consignaţie 
(pct.27) regăsim reglementări (cu care suntem în 
totalitate de acord), conform cărora, în cazul în care 
mărfurile nu au fost vândute într-o anumită perioadă de 
timp, comisionarului revenindu-i dreptul de a efectua 
reevaluarea acestora, în urma căreia să reducă cu 20% 

preţul mărfurilor nevândute în decurs de 20 de zile 
lucrătoare. Dacă expiră încă 20 de zile lucrătoare după 
prima reevaluare, atunci comisionarul poate reduce 
cu 30% preţul stabilit. Dacă aceste mărfuri nu au fost 
vândute în decursul următorului termen de 20 de zile 
lucrătoare, atunci comisionarul este în drept să reducă 
cu 50% preţul stabilit după a doua reevaluare. 

Însă, dacă mărfurile nu au avut sorţi de izbândă de 
a fi vândute nici după a treia reevaluare, în acest caz 
magazinul are dreptul să le deprecieze până la preţul 
de comercializare sigură. Odată cu existenţa primului 
termen de reevaluare stabilit de comisionar, la cererea 
comitentului, preţul poate fi redus înainte de expirarea 
acestui termen cel puţin cu 10% dintr-o dată. Impor-
tant este, din punctul nostru de vedere, faptul că toate 
reevaluările mărfurilor se efectuează fără participarea 
comitentului, a cărui semnătură în contractul de con-
signaţie constituie acceptarea acestor condiţii.

Conţinutul contractului de consignaţie7

Drepturile comitentului:
1) de a stabili preţul de vânzare a mărfurilor pri-

mite;
2) de a cere reducerea preţului mărfurilor înainte de 

termenul pentru reevaluare;
3) de a reîntocmi contractul de consignaţie pentru 

un nou termen, în cazul în care comisionarul nu a pus 
la timp spre vânzare mărfurile;

4) de a primi banii pentru mărfurile vândute. Aici 
putem aduce un exemplu din practica judiciară a Curţii 
Supreme de Justiţie a României8,vis-à-vis de sumele 
de bani realizate din vânzarea bunurilor primite în con-
signaţie, unde s-a statuat că comitentul nu poate face 
nici un fel de act de dispoziţie, el fiind obligat să remită 
comisionarului sumele obţinute din vânzarea bunurilor 
încredinţate în temeiul contractului de consignaţie, fiind 
un simplu depozitar al acestora;

5) de a cere în orice moment comisionarului resti-
tuirea mărfii recepţionate la consignaţie (fără nici un 
preaviz) şi, respectiv, rezilierea contractului;

6) în legislaţia română mai găsim că comitentul 
are dreptul de a verifica în orice moment bunurile 
încredinţate comisionarului (precum şi de a efectua 
inventarierea mărfurilor);

7) de a modifica oricând condiţiile de vânzare, dar cu 
aducerea la cunoştinţă comisionarului a modificărilor, 
în mod obligatoriu în formă scrisă.*

* Acest drept al comitentului îl regăsim în legislaţia română.



59

Nr. 6, iunie 2009 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

Obligaţiile comitentului:
1) de a preda comisionarului bunurile mobile care 

urmează să fie vândute;
2) de a preschimba, restitui, reduce preţul sau re-

para marfa defectuoasă în cazul vânzării acesteia în 
consignaţie unui cumpărător (nefiind avertizat de către 
comisionar despre calitatea mărfii);

3) de a recupera comisionarului cheltuielile pentru 
păstrarea mărfurilor nevândute, pe care le-a solicitat 
să i le restituie, precum şi pentru prejudiciul suferit în 
executarea contractului;

4) de a plăti remuneraţia (comisionul) cuvenită 
comisionarului, în schimbul serviciilor prestate.

Drepturile comisionarului:
1) de a reduce preţurile mărfurilor nevândute cu 

20%, 30% şi, respectiv, 50%;
2) de a primi comisionul estimat pentru mărfurile 

comercializate;
3) de a restitui mărfurile primite la consignaţie.

Obligaţiile comisionarului:
1) de a plăti despăgubiri comitentului pentru amâ-

narea punerii în vânzare a mărfurilor comitentului din 
vina sa (comisionarului);

2) de a expune în sala comercială mărfurile primite 
la consignaţie cel târziu a doua zi după recepţionare;

3) de a elibera bonul de casă/marfă cumpărătoru-
lui;

4) de a achita despăgubiri când achitarea cu comi-
tentul se reţine din vina sa;

5) de a-şi executa obligaţiile contractuale până când 
succesorii comitentului decedat vor acorda careva 
dispoziţii;

6) de a lua măsuri strict necesare (ca un „bun comer-
ciant”) pentru a asigura integritatea mărfurilor primite 
la consignaţie de la comitent, pentru conservarea lor, 
în caz contrar purtând răspundere pentru deteriorarea 
sau pierderea acestora;

7) în legislaţia română se mai reglementează că 
comisionarul nu poate exercita nici un drept de retenţie, 
nici asupra bunurilor încredinţate în consignaţie, nici 
asupra sumelor sau a valorilor rezultate din vânzarea 
acestor bunuri9;

8) de a comunica comitentului despre viciile aparen-
te sau ascunse ale bunurilor în consignaţie. În normele 
legislaţiei româneşti, care guvernează contractul de 
consignaţie, se prevede că în caz de necomunicare a 

respectivelor vicii, legea prezumă că bunurile au fost 
primite în consignaţie în stare bună10;

9) de asemenea, în legislaţia română mai găsim aşa 
o obligaţie a comisionarului, conform căreia acesta 
trebuie să asigure bunurile la o societate de asigurare 
acceptată de comitent;

10) de a-l informa pe comitent despre vânzările 
făcute către terţi.11

Prin încheierea contractelor de vânzare-cumpărare 
se stabilesc raporturi juridice între comisionar, în ca-
litate de vânzător, şi terţi, în calitate de cumpărători. 
În consecinţă, prin aceste contracte nu se stabilesc 
raporturi juridice între comitent şi terţi, ceea ce ne 
dovedeşte o dată în plus că contractul de consignaţie 
reprezintă o varietate a contractului de comision, dar 
care deţine unele particularităţi specifice. Din aceste 
considerente, preţul bunurilor încasat de la terţi trebuie 
să fie remis comitentului. Particularitatea principală a 
contractului de consignaţie constă în revocabilitatea 
sa „în orice moment”, chiar dacă a fost încheiat pe o 
durată nedeterminată. Acest aspect situează contractul 
de consignaţie în categoria contractelor de comision.

Note:

1 A se vedea: A.Bloşenco. Drept Civil. Partea Specială: Note 
de curs. – Chişinău: Cartdidact, 2003, p.149.

2 A se vedea: Gh.Chibac, A.Băieşu, Al.Rotari, O.Efrim. Drept 
Civil. Contracte speciale. Vol.III. – Chişinău: Cartier Juridic, 
2005, p.319.

3 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la 
aprobarea Regulilor comerţului de consignaţie. Partea II (Primi-
rea mărfurilor la consignaţie), nr.1010 din 31.10.1997// Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.79-80/814.

4 Pandectele Române, 2001, nr.4, p.92, apud F.Ciutacu. 
Op.cit., p.431.

5 Regulile comerţului de consignaţie, pct.10).
6 Ibidem, pct.6).
7 Ibidem.
8 A se vedea: R.Petrescu. Drept Comercial Român. – Bucu-

reşti: Oscar Print, 1998, p.378.
9 Legea României privind reglementarea contractului de con-

signaţie, nr.178 din 30.07.1934 // Monitorul Oficial 1964, nr. 173, 
art.20. 

10 Ibidem, art.9. 
11 Legea specială a României, privind reglementarea contrac-

tului de consignaţie, reglementează faptul că dacă prin contract nu 
au fost stabilite termenele la care trebuie informat comitentul asu-
pra vânzărilor, aceste informări se fac cel târziu la finele fiecărei 
săptămâni pentru toate operaţiunile efectuate în acea săptămână.
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The question the author is emphasizing in the present article is the following: once the offer is launched, 

before being accepted, does it create an obligation in the offertory’s obligation? It’s answer is looked for 
through the prism of revocability principle of the offer. At the same time, the author specifies the excep-
tions from this principle, their juridical and critical, at the same time brings their critic.

1. Principiul revocabilităţii ofertei
Odată ce oferta a fost lansată, înainte ca ea să fie 

acceptată, dă ea oare naştere unei obligaţii în sarcina 
ofertantului? Codul civil românesc nu conţine o regle-
mentare expresă care să răspundă acestei întrebări. În 
codul comercial românesc, însă, găsim o dispoziţie în 
conformitate cu care, până în momentul încheierii con-
tractului, oferta şi acceptarea sunt revocabile. Regula 
se va aplica, prin analogie, şi în materie civilă. Aşadar, 
principiul care se degajă din legislaţia românească civilă 
este că atâta timp cât oferta nu a fost acceptată ea poate 
fi revocată în mod unilateral de către cel ce a emis-o.1

În legislaţia civilă moldovenească acest principiu a 
primit şi el o consacrare. Astfel, potrivit art.683 alin.(1) 
din Codul civil, „o ofertă poate fi revocată (s.n. – I.B.), 
cu excepţia cazului în care ea include un termen pentru 
acceptare sau a cazului în care este irevocabilă în alte 
temeiuri”.

De asemenea, Convenţia Naţiunilor Unite, încheiată 
la Viena la 11 aprilie 1980, la care România a aderat 
prin Legea nr.24/19 martie 19912 (în continuare – 
Convenţia de la Viena), prevede un astfel de principiu. 
Art.16 alin.(1) al acesteia prevede: „O ofertă poate fi 
revocată până la încheierea contractului dacă revocarea 
soseşte la destinatar înainte ca acesta să fi expediat 
acceptarea”, deci după ce destinatarul a luat cunoştinţă 
de ofertă.

Şi proiectul Codului civil european consacră un 
astfel de principiu. Art.15 alin.(1) prevede că „oferta 
poate fi revocată atât timp cât destinatarul ei nu şi-a 
expediat acceptarea”.

2. Excepţii de la principiul revocabilităţii ofertei
Deci, oferta va putea fi revocată în mod unilateral de 

către cel ce a făcut-o atât timp cât ea nu a fost acceptată. 
Aşa cum s-a subliniat însă, „admiterea necircumstanţi-
ală a acestui principiu ar putea să creeze unele conse-
cinţe inechitabile” 3, motiv pentru care atât legislaţia în 
vigoare, cât şi doctrina au făcut unele precizări.4

1) În cazul ofertei făcute cu termen expres de opţi-
une, indiferent dacă aceasta este făcută unei persoane 
prezente sau absente, ea obligă ofertantul să şi-o men-
ţină până la expirarea lui.5 Această excepţie reiese din 
interpretarea art.35 alin.(1), partea întâi, C.com. român, 
care, referindu-se la momentul încheierii contractu-
lui, dispune: „Contractul sinalagmatic între persoane 
depărtate nu este perfect dacă acceptarea n-a ajuns la 
cunoştinţa propunătorului în termenul hotărât de dân-
sul ….”. Refuzul destinatarului de a accepta oferta face 
ca ea să devină ineficace6 şi nu revocată. În acest sens 
sunt şi dispoziţiile art.17 din Convenţia de la Viena, 
care prevede: o ofertă, chiar irevocabilă, încetează 
când neacceptarea sa ajunge la ofertant. Însă, excepţia 
irevocabilităţii ofertei cu termen expres de opţiune nu 
va funcţiona atunci când ea va cuprinde o stipulaţie, 
expresă sau implicită, prin care ofertantul îşi rezervă 
dreptul de a-şi revoca oferta cât timp aceasta nu a fost 
acceptată. Se consideră că prin ajungerea ofertei la 
destinatar el va lua cunoştinţă şi de această posibilitate 
a ofertantului, urmând să-şi conformeze conduita în 
funcţie de situaţia de care el a luat cunoştinţă. 

În legătură cu irevocabilitatea ofertei cu termen 
expres de opţiune, Codul civil al Republicii Moldova îl 
consacră prin două dispoziţii ale articolului 683 – alin.(1): 
„o ofertă poate fi revocată, cu excepţia cazului în care 
ea include un termen pentru acceptare sau a cazului în 
care este irevocabilă în alte temeiuri” şi alin.(3): „oferta 
primită de destinatar nu poate fi revocată în termenul 
de acceptare stabilit în ofertă … ”.

Aceleaşi efecte sunt consacrate şi în Convenţia de la 
Viena prin art.16 alin.(2) lit.a): „Cu toate acestea, oferta 
nu poate fi revocată: - dacă ea prevede prin fixarea unui 
termen determinat pentru acceptare sau în alt fel că este 
irevocabilă”. 

Proiectul Codului civil european vine să confirme 
această excepţie. Astfel, art.17 alin.(1), prima parte, 
prevede: „O ofertă este irevocabilă, din moment ce 
autorul său s-a obligat în mod expres să o menţină în 
mod ferm într-o anume perioadă de timp … ”.

UNELE  CONSIDERAŢII  CU  PRIVIRE  LA  
FORŢA  ObLIGATORIE  A  OFERTEI  DE  A  CONTRACTA

Ion Bîtcă,
doctorand
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2) În cazul ofertei făcute fără termen expres de op-
ţiune, când, potrivit dispoziţiilor în vigoare, conţine un 
termen tacit de acceptare, deosebim – după cum oferta 
este făcută unei persoane prezente sau oferta este făcută 
unei persoane absente: 

a) în cazul în care oferta este făcută unei persoane 
prezente, aceasta trebuie să fie acceptată imediat. Carac-
terul imediat al acceptării exclude posibilitatea revocării 
acesteia. Dacă oferta nu este acceptată imediat, aceasta 
va deveni ineficace. Într-un astfel de caz problema re-
vocabilităţii sau irevocabilităţii nu se mai pune;

b) în situaţia în care oferta este făcută unei per-
soane absente, ea va fi obligată să o menţină un ter-
men rezonabil, apreciat în funcţie de circumstanţele 
de fapt, pentru a da posibilitate destinatarului(lor) 
să delibereze şi să se pronunţe asupra ei.7 Această 
soluţie reiese din interpretarea aceluiaşi articol din 
Codul comercial românesc (35), partea a doua, po-
trivit căruia contractul sinalagmatic între persoane 
depărtate nu este perfect dacă acceptarea n-a ajuns 
la cunoştinţa propunătorului „…în termenul necesar 
schimbului, propunerii şi acceptării după natura 
contractului ”. 

Şi Codul civil moldovenesc prevede o astfel de 
obligaţie. Art.683 alin.(3), partea a doua, prevede că 
„oferta primită de destinatar nu poate fi revocată…în 
termen necesar pentru ca destinatarul să poată exprima 
acceptarea şi ca răspunsul să ajungă la ofertant conform 
circumstanţelor cazului, practicii stabilite între părţi şi 
uzanţelor”; art.688 alin.(2): „oferta făcută unei persoane 
absente poate fi acceptată doar până în momentul în care 
ofertantul se poate aştepta, în condiţii normale, având 
în vedere mijloacele de comunicare folosite de ofertant, 
la parvenirea răspunsului”. 

Convenţia de la Viena, art.16 alin.(2) lit.b), prevede 
că „oferta nu va putea fi revocată dacă era rezonabil pen-
tru destinatar să considere oferta ca irevocabilă şi dacă a 
acţionat în consecinţă”. De asemenea, aceasta reiese şi 
din dispoziţiile art.18, partea a doua, propoziţia a doua: 
„acceptarea nu produce efecte dacă această indicaţie nu 
parvine ofertantului … într-un termen rezonabil, ţinând 
seama de împrejurările tranzacţiei şi de rapiditatea mij-
loacelor de comunicare folosite de ofertant”.

De menţionat că oferta cu termen tacit nu poate să 
conţină rezerva expresă prin care ofertantul îşi conser-
vă dreptul de a revoca oferta. Aceasta deoarece, pe de 
o parte, termenul tacit este un termen legal, iar, pe de 
altă parte, revocarea ei şi, prin urmare, nerespectarea 
termenului echivalează cu distrugerea conceptului 
de ofertă, cea ce ar contraveni intenţiei ofertantului 
atunci când a emis propunerea. Dacă destinatarul 
refuză oferta, aceasta va produce aceleaşi efecte ca şi 
expirarea termenului însuşi – ineficacitatea ei.

3. Fundamentul juridic şi teoretic al acestor 
excepţii. Critica lor

În doctrina de specialitate românească forţa obli-
gatorie a ofertei a constituit obiectul unor controverse 
doctrinare determinate, în primul rând, de lipsa unei 
reglementări exprese a naturii juridice a ofertei. Potrivit 
unor autori8, aceasta îşi are originea exclusivă în exis-
tenţa unui antecontract încheiat între ofertant şi desti-
natar prin emiterea unei oferte de contractare. Potrivit 
altor autori, obligaţia ofertantului de a menţine oferta 
pe toată durata valabilităţii ei poate fi juridic explicată 
numai prin teoria angajamentului unilateral, având ca 
sursă voinţa solitară a ofertantului.9 Fără a exclude în 
totalitate criticile pe care le comportă fiecare teorie în 
parte, doctrina juridică, în încercarea de a explica impo-
sibilitatea ofertantului de a-şi revoca oferta, a îmbrăţişat 
teoria angajamentului unilateral. 

Potrivit acestei teorii10, o declaraţie unilaterală de 
voinţă este suficientă ca să dea naştere unor efecte 
(concretizate în special în obligaţii) independent de 
orice intervenţie posterioară a celui în favoarea căruia 
a fost făcută. Jurisprudenţa a recunoscut două efecte 
importante ale acesteia:

1. În primul rând, ea admite că aceasta provoacă 
direct modificarea situaţiei juridice a obiectului supus 
declaraţiei. Prin emiterea ofertei se creează o situaţie 
juridică nouă constând în premisa juridică a încheierii 
contractului.

2. Al doilea efect important al declaraţiei de voinţă 
este că ea îi conferă un caracter irevocabil. Irevocabili-
tatea declarării de voinţă reprezintă o regulă indispen-
sabilă în obţinerea necesităţii elementare de securitate 
juridică a situaţiei nou-create. Aceasta deducându-se şi 
din natura dreptului potestativ al destinatarului ofertei. 
Prin emiterea unei oferte în patrimoniul destinatarului 
se naşte un drept potestativ; irevocabilitatea ofertei 
apare ca o consecinţă juridică a puterii recunoscute 
titularului unui astfel de drept.

Referitor la acest ultim efect şi, în general, susţine-
rea forţei obligatorii a ofertei pe teoria angajamentului 
unilateral, considerăm că comportă anumite critici. 

Naşterea dreptului potestativ în patrimoniul destina-
tarului ca urmare a emiterii ofertei nu va putea fi invo-
cată pentru a justifica existenţa obligaţiei ofertantului 
de a-şi menţine oferta pe toată perioada valabilităţii ei, 
deoarece destinatarul nu acceptă în virtutea unui drept 
potestativ, ci în virtutea libertăţii ce se manifestă pe 
principiul autonomiei de voinţă.11

Un alt argument reiese din natura juridică a terme-
nului expres care însoţeşte oferta. Prin stabilirea unui 
termen, ofertantul determină în timp producerea efec-
telor acestuia, fie prin stabilirea unor date de începere 
sau expirare a efectelor ofertei, fie prin stabilirea unor 
perioade pentru valabilitatea ei. După expirarea terme-
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nului, oferta devine ineficace.12 Deci, termenul prevăzut 
în ofertă are natura juridică a termenului extinctiv de 
executare, ca modalitate a actului juridic civil. Aşa cum 
am menţionat, potrivit dispoziţiilor legale, precum şi 
literaturii de specialitate, oferta este revocabilă, cu ex-
cepţia cazului când aceasta este însoţită de un termen. 
Dacă oferta fără termen este revocabilă, rezultă că, în 
cazul ofertei cu termen de opţiune, ceea ce îi imprimă 
un angajament juridic este termenul prevăzut în ea. Ter-
menul, însă, reprezintă o modalitate a actului juridic care 
se referă la determinarea în timp, în speţă, a efectelor 
ofertei. Termenul nu beneficiază de forţă obligatorie, ca 
în cazul actelor juridice, care să-i imprime un angaja-
ment în acest sens. Înseamnă că nu ar trebui îngrădită 
posibilitatea autorului de a-şi revoca sau prelungi terme-
nul. Soluţia este diferită în cazul în care termenul este 
de origine legală – termenul tacit, sau, în unele cazuri, 
termenul expres. El nefiind rodul voinţei ofertantului, 
acesta nu va putea interveni în acest sens.

În continuare, pentru a fi în prezenţa unei oferte, este 
suficient ca ea să conţină cel puţin elementele esenţiale, 
care în cazul contractului de vânzare-cumpărare au 
fost identificate ca fiind preţul şi obiectul acestuia. Nu 
există nici o dispoziţie legală sau opinie doctrinară care 
să consacre ca element esenţial, sau cel puţin ca o con-
diţie de fond, necesitatea existenţei unui termen. Deci, 
termenul nu reprezintă nici un element esenţial, nici o 
condiţie de fond necesară pentru valabilitatea ofertei. 
Acesta reprezintă un element accesoriu al ofertei, iar 
accesoriul urmează în general soarta principalului. 
Deci, dacă oferta poate fi revocată, atunci şi termenul 
poate fi revocat.

Că oferta poate fi revocată o demonstrează nu doar 
dispoziţia prevăzută în Codul comercial românesc 
(art.37). Există o dispoziţie în Codul civil românesc, 
care, indirect, vine să confirme revocabilitatea ofertei. 
Înainte de toate, trebuie să spunem că, prin emiterea unei 
oferte, ofertantul îşi asumă obligaţia de a contracta cu 
orice persoană care va accepta pur şi simplu oferta. Deci, 
obligaţia rezultată este una de a face. Potrivit art.1075 
C.civ. românesc, „orice obligaţie de a face … se schimbă 
în desdăunări, în caz de neexecutare din partea debitoru-
lui”. Acordarea de dezdăunări destinatarului ofertei nu 
reprezintă decât o recunoaştere a efectelor produse de 
revocare. Dacă oferta ar fi irevocabilă, sancţiunea care 
s-ar impune ar fi considerarea revocării ca inoperantă şi 
încheierea contractului cu destinatarul acceptant.

De asemenea, un alt argument în sprijinul criticii 
acestei teorii este acela de a identifica categoria de 
obligaţii ce şi-o asumă ofertantul prin stabilirea unui 
astfel de termen – a da; a face; a nu face. Având în ve-
dere orientarea doctrinei româneşti cu privire la această 
situaţie, şi din interpretarea articolelor din Codul civil 
moldovenesc, rezultă că obligaţia pe care şi-a asumat-o 

ofertantul prin stabilirea unui termen este aceea de a nu-şi 
retrage oferta (pe perioada termenului stabilit), deci el îşi 
asumă o obligaţie de a nu face.13 Însă, consimţământul, 
care este un act de voinţă, nu poate constitui obiectul 
obligaţiei de a nu face. El este un element structural al 
contractului şi ţine de formarea lui, în timp ce obligaţia 
de a nu face presupune existenţa unui contract deja 
format, ţinând de executarea lui.

Dreptul de revocare a ofertei reprezintă un aspect al 
dreptului de a refuza încheierea contractului.14 Refuzul 
de a contracta reprezintă expresia pozitivă şi negativă 
a principiului libertăţii contractuale. Legea nu regle-
mentează, dar ea îl subînţelege, protejând libertatea de 
a contracta, de exemplu, din perspectiva reglementării 
viciilor de consimţământ. Dacă voinţa ofertantului poate 
fi protejată de efectele prejudiciabile (cele produse de 
anumite împrejurări care afectează caracterul conştient 
şi liber al voinţei), atunci de ce nu i s-ar recunoaşte lui 
şi posibilitatea de a preîntâmpina producerea unor astfel 
de efecte (pe care le pot crea anumite evenimente, asupra 
ofertei şi, de aici, asupra patrimoniului ofertantului), prin 
recunoaşterea dreptului de a-şi putea revoca oferta chiar 
înăuntrul termenului stipulat? De exemplu, atunci când o 
persoană face o propunere de a încheia un contract sta-
bilind în acest sens un termen, ea o face în considerarea 
circumstanţelor economice existente în acel moment. 
Dar, în cazul în care după emiterea ofertei şi înainte de 
expirarea termenului intervin anumite evenimente ne-
prevăzute – crize, inflaţie (de ex., în Federaţia Rusă din 
august 1998), cu consecinţe, cum ar fi creşterea exagerată 
a preţurilor… între oferta emisă înainte de această dată 
şi una similară după acest eveniment, pot apărea grave 
dezechilibre susceptibile de a fi cauza ruinării pentru 
ofertantul care a emis oferta înainte de acest eveniment şi 
o îmbogăţire pentru oricare altă persoană care va accepta 
o astfel de ofertă după consumarea evenimentului. Dacă 
ofertantului nu i se va recunoaşte şi posibilitatea de a-şi 
revoca oferta înainte de expirarea termenului, el se va 
vedea prejudiciat fără a i se putea reţine vreo culpă în 
sarcina sa, decât aceea de a-şi fi menţinut oferta până la 
expirarea termenului stabilit de el.

Menţionăm că teoria impreviziunii, pentru a putea 
justifica posibilitatea ofertantului de a-şi retrage oferta 
în această situaţie, nu are o aplicabilitate, deoarece ea 
se circumscrie, aşa cum s-a mai spus, exclusiv sferei 
raporturilor contractuale.15

De asemenea, retragerea ofertei în această situaţie 
nu poate fi explicată nici pe conceptul de forţă majoră. 
Forţa majoră are ca efect o imposibilitate absolută de 
executare. O mare dificultate, însă, nu poate fi asimilată 
forţei majore.

S-ar putea invoca violenţa exercitată de conjunctu-
ra economică defavorabilă ca viciu de consimţământ 
pentru a putea explica posibilitatea ofertantului de a 
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înlătura efectele prejudiciabile ale unui act juridic în-
cheiat în asemenea circumstanţe. În această situaţie, se 
pune întrebarea: de ce ar mai trebui să i se recunoască 
ofertantului dreptul de a-şi revoca oferta de vreme ce 
el are la dispoziţie acţiunea în anulare a convenţiei în-
cheiate sub imperiul violenţei exercitate de conjunctura 
defavorabilă? Raţiunile sunt următoarele:

Art.955 C.civ. românesc prevede că, pentru a fi un 
viciu de voinţă, violenţa trebuie să fie exercitată de către 
o persoană. Acesta este argumentul care a determinat 
o parte a doctrinei să considere că starea de necesitate 
nu se integrează în conţinutul violenţei.16 Dacă am fi în 
prezenţa unei violenţe, atunci aceasta nu ar mai avea 
ca efect vicierea consimţământului, ci excluderea lui, 
soluţie ce se impune prin analogie cu materia penală în 
acest domeniu. Astfel, potrivit art.45 C.pen. românesc, 
starea de necesitate este o cauză care înlătura caracterul 
penal al faptei, în materia civilă aceasta echivalând cu 
înlăturarea consimţământului.

De asemenea, trebuie spus că, pentru a fi în prezenţa 
unui viciu de consimţământ, violenţa trebuie să fie cea 
care determină emiterea ofertei. În cazul nostru, însă, 
violenţa apare după ce oferta a fost declarată. 

În situaţia în care acceptăm opinia, potrivit căreia 
starea de necesitate se integrează în conţinutul violenţei 
şi ofertantul are la dispoziţie numai acţiunea în anulare 
a actului juridic, vom observa că efectele anulării vor 
fi aceleaşi ca în cazul revocării; respectiv, părţile vor 
fi puse în situaţia anterioară încheierii contractului. 
Însă, nu este acelaşi lucru cu recunoaşterea posibilităţii 
ofertantului de a-şi revoca oferta, antrenând cheltuieli 
minime pentru ofertant şi plata unor despăgubiri pen-
tru destinatar17 şi îndeplinirea unei întregi proceduri, 
începând de la sesizarea instanţei şi pronunţarea unei 
hotărâri care să ţină loc de contract ca urmare a refuzului 
ofertantului de a încheia (executa) contractul18, termi-
nând prin declararea anulabilităţii actului şi repunerea 
părţilor în situaţia anterioară. Cu atât mai mult cu cât, în 
cel de a-l doilea caz, acceptantul nu doar că nu primeşte 
despăgubirea pe care ar fi primit-o dacă s-ar fi acceptat 
posibilitatea ofertantului de a-şi revoca oferta, ci trebuie 
să suporte cheltuielile atât materiale, cât şi temporale 
pe care le reclamă pronunţarea hotărârilor de încheiere 
şi apoi de anulare a contractului.

Într-o altă opinie critică, dacă acceptăm caracterul 
obligatoriu al actului juridic de formaţie unilaterală, ar 
trebui să admitem că moartea sau incapacitatea ofertan-
tului, survenită înainte de expirarea termenului, nu ar 
putea să aibă ca efect caducitatea ofertei, obligativitatea 
acesteia transferându-se la succesori.19 Or, astfel de 
efecte nu sunt admise nici de practica judecătorească 
românească, şi nici de către o parte a susţinătorilor 
acestei teorii. De asemenea, potrivit acestei opinii, 
oferta de a contracta fără termen va trebui să fie men-

ţinută la infinit, deoarece „irevocabilitatea manifestării 
unilaterale de voinţă decurge ca o consecinţă firească 
din finalitatea urmărită prin exteriorizarea voinţei”.20 
Deci, izvorul obligativităţii ofertei îl reprezintă voinţa 
de a se obliga şi nu termenul. În consecinţă, oferta nu 
va putea fi revocată niciodată. 

O altă critică ce poate fi adusă acestei opinii rezultă 
din aplicarea principiului simetriei juridice, potrivit 
căruia o obligaţie poate fi desfiinţată sau modificată 
în acelaşi mod şi în aceleaşi condiţii în care ea a fost 
creată.21 În consecinţă, teoria angajamentului unilateral 
nu va putea fi aplicată, dat fiind faptul că aceasta ar în-
semna, în virtutea principiului simetriei, că un asemenea 
angajament poate fi revocat oricând de autorul său. În 
contracararea acestui argument s-a afirmat22 că, în fond, 
nu suntem în prezenţa unui principiu al simetriei, ci în 
prezenţa unei excepţii de la principiul forţei obligatorii 
a contractului şi, prin urmare, el nu va putea fi revocat 
oricând şi oricum de autorul său. 

Considerăm că această opinie este discutabilă. 
Principiul forţei obligatorii a contractului enunţă că 
un contract valabil încheiat produce efecte între părţile 
contractante. Deci, contractul se va impune părţilor, 
asemănător situaţiei când un asemenea contract este 
impus de lege. Astfel, forţa obligatorie a contractului 
priveşte efectele acestuia faţă de părţi, deci perioada 
ulterioară încheierii contractului (etapa postcontractua-
lă). Excepţia de la acest principiu ar viza, de asemenea, 
efectele contractului, aceasta încadrându-se tot în etapa 
postcontractuală. Astfel, dacă, potrivit principiului forţei 
obligatorii a contractului, un contract valabil încheiat 
produce efecte între părţile contractante, excepţia de la 
acest principiu, considerăm, ar fi reprezentată de situa-
ţia juridică când, deşi vom fi în prezenţa unui contract 
valabil încheiat, acesta nu va produce efecte juridice 
între părţi, el fiind afectat fie de modalitatea termenului 
suspensiv, fie de cea a condiţiei suspensive.

Regula simetriei enunţă, după cum am arătat mai 
sus, că dacă un contract poate fi format prin acordul 
de voinţă al părţilor, el poate fi desfăcut sau revocat în 
acelaşi fel, tot prin acordul de voinţă al părţilor. Astfel, 
regula simetriei se referă la formarea contractului, deci 
ţine de etapa precontractuală perfectării contractului. 
Ea va putea fi invocată indiferent dacă contractul este 
producător de efecte juridice sau nu, fiind suficient ca 
el să fie încheiat în mod valabil. Acceptarea simetriei 
ca fiind o excepţie de la principiul forţei obligatorii a 
contractului ar însemna că în cazul unor contracte vala-
bil încheiate, dar neproducătoare de efecte juridice din 
momentul încheierii contractului, argumentul simetrie 
să nu poată fi invocat, dat fiind faptul că actul juridic 
nu beneficiază de forţă obligatorie între părţi. Acest 
principiu, nefiind aplicabil, nici excepţia lui nu va fi 
operaţională. Consecinţa care este contrazisă de legisla-
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ţia în vigoare, în speţă, oferta, până în momentul în care 
ea ajunge la destinatarul ei poate fi retractată (art.15 
alin.(2) din Convenţia de la Viena şi art.683 alin.(2) 
C.civ. RM). În concluzie, principiul simetriei se referă 
la etapa precontractuală perfectării contractului, acesta 
vizând atât formarea, cât şi desfiinţarea lui, în timp ce 
principiul forţei obligatorii vizează efectele unui con-
tract valabil încheiat, deci etapa postcontractuală.

Din analiza teoriei angajamentului unilateral, aşa 
cum este formulată, nu reiese că ea se va aplica numai 
în cazul în care oferta este prevăzută cu termen expres 
de opţiune, ci şi în cazul ofertelor care nu conţin un 
asemenea termen (deşi şi acestea conţin un termen, cel 
tacit). Însă, atunci această teorie vine în contradicţie cu 
dispoziţiile legale care consacră revocabilitatea ofertei, 
respectiv art.683 alin.(1) C.civ. RM23, art.16 alin.(1) din 
Convenţia de la Viena24 şi art.15 alin.(1) din proiectul 
Codului civil european.25 

De asemenea, dacă oferta cu termen expres sau ta-
cit este irevocabilă, apare întrebarea: care vor fi acele 
ipoteze în care se pot aplica dispoziţiile care consacră 
revocabilitatea ofertei, deci când va putea fi revocată 
oferta? Aceasta luând în consideraţie că orice ofertă care 
nu cuprinde un termen expres conţine un termen tacit de 
acceptare şi, deci, este irevocabilă în acest temei.
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