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SUMMArY
As a social phenomenon, the law represents the subject of sociological, politological and economic 

knowledge but, nevertheless, it is directly referred to as the subject of specialized legal knowledge, which is 
complementary associated to the synthetic knowledge of the General Theory of Law and the philosophical 
one. A component of the latter, however, is the legal ontology, which is also linked to the General Theory, 
providing an angle of approach that emphasizes the condition of the law in the social life and that of the 
legal imperative supported within the constituent social values.

Keywords and phrases: legal knowledge, legal normativity, social values, legal form, legal ontology.

tive ale normativităţii sociale, precum şi conţinutul 
acesteia. Problemele cu care se confruntă societatea 
contemporană se referă la realizarea ordinii sociale, 
la asigurarea legalităţii şi legitimităţii organizaţiilor şi 
instituţiilor sociale şi statale şi, totodată, la folosirea 
unor mijloace de control social, în stare „să facă de-
zirabile şi predictibile acţiunile şi conduitele indivi-
zilor în raport cu anumite valori şi norme”1. Aceste 
probleme pun în evidenţă modalitatea de configurare 
a ontologiei juridice, ca domeniu al ontologiei soci-
ale, respectiv, pun în lumină natura, rolul şi funcţiile 
dreptului în societate, importanţa factorului normativ 
al juridicului în viaţa socială, raporturile dintre regle-
mentarea socială şi cea normativă în comportamentul 
indivizilor; de asemenea, trebuie să se aibă în vede-
re şi rolul interacţiunilor dintre structurile juridice şi 
contextul social, acesta reprezentând locul unde drep-
tul se manifestă şi se afirmă.

În societate, acţiunile şi conduitele indivizilor sunt 
reglementate şi controlate prin intermediul dreptului 
care cuprinde un ansamblu de reguli sociale cu încăr-
cătură normativă şi care țin de anumite valori sociale: 
economice, politice, culturale etc.

Acţiunea de reglementare şi control al faptelor şi 
conduitelor indivizilor, în raport cu anumite valori şi 
norme, apare ca o formă de presiune sau de constrân-
gere socială. Într-adevăr, „definind şi evaluând tipurile 
de acţiune şi comportament dintr-o societate, dreptul şi 
normativitatea juridică au un caracter imperativ, stabi-
lind ceea ce trebuie să facă indivizii angajaţi în anumite 
acţiuni sociale, prin recompensarea conduitelor dezira-
bile şi reprimarea celor indezirabile sau deviante”2.

Există o legătură indisolubilă între societate şi 
drept; astfel dreptul nu poate exista fără societate (ubi 

societas, ibi jus), după cum în absenţa dreptului nici 
o societate nu poate funcţiona normal (ubi ius, ibi so-
cietas)3. De aceea, pentru ca o societate să-şi asigure 
ordinea şi buna convieţuire socială, să reglementeze 
acţiunile şi comportamentul indivizilor, în acord cu 
valorile sociale recunoscute, trebuie să cuprindă un 
corpus de drept, mai mult sau mai puţin formalizat, 
care să exprime norme, reguli, obligaţii şi practici so-
ciale.

Se consideră că dintre fenomenele care fac parte 
din societate (economice, politice, juridice, religoase, 
culturale etc.), fenomenele juridice sunt cele mai ca-
racteristice, întrucât ele au în vedere susţinerea şi fiin-
ţarea acelui nivel ontologic specific juridicului pentru 
a asigura coexistenţa şi convieţuirea dintre oameni, 
prin urmare, de a realiza echilibrul şi ordinea socială. 
În acest sens, Marcel Mauss era de părere că „ceea ce 
caracterizează un grup de indivizi nu este nici religia, 
nici tehnicile sale, nimic altceva decât dreptul său”4. 
Concluzia cercetătorilor în domeniu este că societatea 
îşi creează dreptul său şi, la rândul său, dreptul influ-
enţează societatea în devenirea sa. Înţelegerea fiinţării 
dreptului, a naturii şi finalităţilor sale, este posibilă 
prin raportarea acestuia la condiţiile sociale, respectiv, 
la contextul social care îl determină şi îl construieşte, 
precum şi la grupurile sociale care sunt interesate de 
acest lucru. Referindu-se la definiţiile care au fost date 
dreptului, Dan Banciu constată că elementul comun 
îl reprezintă referirea, în egală măsură, la societate 
privită ca întreg, reprezentată prin autoritatea publică 
legală şi legitimă, care elaborează şi aplică normele, 
cât şi la grupurile sociale care „inspiră dreptul şi îl 
instituţionalizează”, dar şi „reacţionează” la drept în 
diferite forme5. 

Dacă sociologia juridică abordează fenomenul 
juridic din perspectiva unei societăţi determinate, 
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unii autori situează ştiinţa dreptului între sociologia 
juridică şi filosofie. În raport cu ştiinţa dreptului, so-
ciologia juridică constituie un gen de infrastructură, 
iar în raport cu filosofia dreptului un rol de structu-
ră constituantă. „Sarcina sociologiei juridice, arată                      
H.A. Schwartz, este de a pune în lumină relieful fe-
nomenelor de drept şi a instituţiilor juridice la nivelul 
societăţilor concrete, în societăţi considerate în spaţiu 
şi timp”6.

 Filosofia dreptului privită ca o concepţie genera-
lă asupra dreptului, ca orice elaborare metateoretică, 
include o serie de domenii mari, de teme şi probleme; 
din rândul acestora menţionăm: probleme de natură 
ontologică, deci cele care se referă la modul de a fi 
al dreptului (esenţa, natura, originea, sursele, teme-
iurile dreptului); probleme de natură gnoseologică 
(cunoaşterea şi specificul cunoaşterii în drept; con-
cepte şi categorii ale cunoaşterii, problema adevărului 
etc.); probleme de natură epistemologică (conceptul 
de problemă, teoria juridică etc.), probleme de natură 
metodologică (metode şi tehnici utilizate în acţiunea 
de elaborare şi aplicare a dreptului) şi, de asemenea, 
probleme de natură axiologică, acestea fiind strâns le-
gate atât de fiinţarea, dar şi de realizarea şi punerea în 
aplicare a dreptului.

În esenţă, ontologia juridică reprezintă un univers 
al fenomenelor juridice, cu particularităţi specifice 
acestui domeniu, dar care are ca mecanism de fiinţare 
acelaşi temei ontic al socialului, în care corelaţia dintre 
obiectiv şi subiectiv capătă ipostaze distincte. Desci-
frarea esenţei dreptului, respectiv, încercarea de a de-
fini dreptul, răspunde unei cerinţe teoretice şi practice, 
şi aceasta deoarece în acţiunea de căutare a soluţiilor 
practice juristul trebuie să pornească de la baza teore-
tică a dreptului, de la sursele cunoaşterii acestuia7. Ca 
şi alte fenomene, fenomenul juridic a primit numeroa-
se definiţii şi a fost explicat apelându-se la numeroase 
modele. Toate acestea pun în evidenţă complexitatea 
fenomenului dat, dar şi statutul său specific în cadrul 
vieţii sociale. Dintre formulările care încearcă să arate 
ce este dreptul se evidențiază şi aceea după care acesta 
reprezintă „produsul faptelor sociale şi al voinţei omu-
lui, un fenomen material şi un ansamblu de valori mo-
rale şi sociale, un ideal şi o realitate, un fenomen istoric 
şi o ordine normativă, un ansamblu de acte de voinţă şi 
de acte de autoritate, de libertate şi constrângere”8.

 În istoria problemei, gânditorul care a fost preo-
cupat de geneza conceptului de drept este Aristotel. El 
trece în revistă şi explică termenii din familia justiţiei; 
astfel „dikaiosune” desemnează moralitatea, respectiv 
legea morală şi conformitatea conduitei individului cu 
legea morală; de asemenea, acest termen desemnează 
armonia omului în cetate; „dikaios” – desemna omul 
drept, just; la rândul său, termenul „dikaion” – de-
semna justiţia în sens obiectiv, deci justiţia din afara 
individului. 

Tot în aria preocupărilor privind înţelegerea con-
ceptului de drept întâlnim aportul doctrinei juridice 
romane, care a căutat să delimiteze obiectul său de stu-
diu. Ion Craiovan, referindu-se la romanistul Schultz, 
specialist în drept roman, arăta că, în viziunea aces-
tuia, „juristul roman ştia să caute specificitatea, avea 
conştiinţa limitelor disciplinei sale. El nu se amestecă 
în politică, economie sau administraţie şi obiectul pe 
care îl viza nu era toată justiţia – dikaisune – nici vir-
tutea, deşi primele încercări de a defini dreptul au fost 
marcate de interferenţa drept – morală, ci numai drep-
tul (ius) ce traduce termenul grec Dikaion”9. 

Într-adevăr, în doctrina juridică romană, dreptului 
i s-au atrbuit mai multe semnificaţii; Celsius înţelegea 
dreptul ca artă a binelui cetăţii (Jus est ars boni et 
aequi), în timp ce Ulpian era de părere că precepte-
le care definesc dreptul sunt: a trăi onest; a nu dăuna 
altuia; a-i da fiecăruia ce i se cuvine (Juris praecepte 
sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum 
cuique tribuere). Felix Senn, comentând definiţia dată 
de Ulpian, este de părere că ultima parte a formulei, 
adică a-i da fiecăruia ce i se cuvine, indică diferenţa 
specifică, prin urmare, aceasta semnifică specificitatea 
dreptului în raport cu morala10.

Analizând feluritele definiţii care au fost date drep-
tului, J.L. Bergel grupează definiţiile în două catego-
rii: definiţii de tip formal-normativist, şi definiţii de 
tip substanţial. Primul tip de definiţie pune accentul 
pe aspectul formal-normativist, pe regulile care regle-
mentează raporturile într-o societate şi al căror respect 
este asigurat la nevoie prin contrângerea publică. Al 
doilea tip de definiţie, cel substanţial, porneşte de la 
temeiul dreptului, de la originea, justificarea şi fina-
litatea dreptului, prin urmare de la raţiunea de a fi a 
dreptului.

J.L. Bergel optează pentru o abordare în care ac-
centul cade pe axiologic, dreptul fiind înţeles ca un 
sistem organizat de valori, de principii, de instrumen-
te tehnice care exprimă reguli precise şi cărora nu li 
se pot neglija nici fundamentele, nici manifestările 
concrete sau formale11. 

La rândul său, Immanel Kant va fi preocupat de 
elucidarea conceptului de drept, în viziunea sa, acesta 
reprezentând „totalitatea condiţiilor în care voinţa li-
beră a fiecăruia poate coexista cu voinţa liberă a tutu-
rora, în conformitate cu o lege universală a libertăţii”. 
Ideea de libertate sau de voinţă liberă stă la temelia 
sistemului juridic kantian. Această idee este conside-
rată a fi esenţa firii noastre, ca unic absolut pe care 
mintea poate să-l cunoască. Libertatea este o realitate 
care se impune de la sine, este o noţiune şi o cerin-
ţă care nu necesită să fie justificată. În viziunea lui 
Kant, viaţa socială nu s-ar putea realiza numai în baza 
acestei libertăţi; alături de libertatea individului, tre-
buie să se apropie şi libertatea celorlalţi, a grupului 
social. Cele două feluri de libertate pot exista numai 
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dacă una o limitează pe cealaltă, deci fiecare trebuie 
să facă o concesie celuilalt. Limitarea libertăţii indi-
vidului duce la afirmarea liberăţii tuturor, însă acest 
lucru este condiţionat de anumite norme care sunt 
norme de drept12. 

Desigur, fiecare definiţie dată dreptului reflectă o 
perspectivă semnificativă pentru concepţia juridică a 
autorului în situaţie; însă multiplele ipostaze în care 
este înţeles conceptul de drept reflectă complexitatea 
acestuia, faptul că el are o serie de trăsături, de ca-
racteristici proprii, note definitorii, constante, dar şi 
variabile care ţin de caracterul istoric al dreptului.

Definiţiile care au fost date semnifică, totodată, o 
viziune sintetică asupra dreptului în întregul său, în 
care filosofia dreptului se configurează cu marile sale 
teme şi în aria cărora ştiinţele juridice prospectează 
sub aspect juridic fenomenele sociale pentru a le tra-
duce în limbaj juridic. Mai cuprinzător decât sursele 
şi regulile sale, dreptul ca fenomen social şi normativ 
include două categorii de fenomene: fenomene de au-
toritate sau de putere şi fenomene sub autoritate sau 
sub putere. Primele se află în sfera celor care guver-
nează, deci în spaţiul autorităţii publice şi legale din 
cadrul unei societăţi. Acestea cuprind o gamă largă de 
manifestări, începând cu expresii, îndemnuri manifes-
te ori tacite, şi continuând cu ordine, decrete, hotărâri 
şi legi, precum şi decizii administrative şi jurisdicţio-
nale care sunt elaborate şi emise de guvernanţi. Feno-
menele sub autoritate vizează comportamentele, con-
duitele şi reacţiile celor care sunt guvernaţi, respectiv 
a indivizilor şi grupurilor sociale. Acestea se manifes-
tă prin acte, fapte şi comportamente de ascultare, su-
punere şi conformism sau, dimpotrivă, de nesupunere 
şi respingere.

Sub aspect ontologic, „dreptul reprezintă cadrul 
normativ al vieţii sociale, care transpune într-un lim-
baj tehnic şi formalizat structurile şi formele vieţii so-
ciale, fiind însă inspirat şi determinat de modelul etic, 
politic, religios şi cultural al societăţii. Acest model in-
clude un ansamblu de valori, norme, tradiţii, obiceiuri 
şi practici sociale care, experimentate şi îndătinate de 
grupurile sociale, dobândesc caracteristici obligatorii 
şi coercitive, fiind ulterior incluse prin sistematizare şi 
codificare în sistemul normativ al societăţii”13.

Dreptul şi normele sale au scopul de a asigura or-
dinea şi coeziunea socială, cooperarea şi colaborarea 
dintre indivizi, grupuri şi instituţii sociale. Este de 
subliniat că numai în măsura în care reglementează 
acţiunile şi conduitele care au loc în societate, dreptul 
şi normele sale îşi manifestă existenţa şi recunoaşte-
rea. De asemenea, aceste reguli capătă conotaţie nor-
mativă numai prin raportarea la un sistem de reguli şi 
prescripţii întemeiate pe constrângere.

A descifra temeiurile sau cauzele care determină 
dreptul pentru a-l orienta să prevadă o reglementare 
sau alta, înseamnă a descifra suita acestor factori de 

determinare. Mai semnifică, în acelaşi timp, să deslu-
şim geneza şi fundamentele sale. În istoria problemei 
au fost elaborate diferite concepţii şi teorii care au 
căutat să explice raţiunea normelor de drept, sensul 
acestora, prin referire la o serie de factori obiectivi 
sau subiectivi, respectiv, factori de natură social-eco-
nomică, politică, morală sau ideologică. Cercetările 
efectuate asupra realităţii juridice în general, dar şi 
asupra diferitelor sisteme de drept au avut ca rezul-
tat identificarea unor factori, precum: mediul natural; 
cadrul istoric, etnic, naţional; cadrul social-economic; 
sistemul politic; cadrul cultural-ideologic; factorul in-
ternaţional. Este de precizat faptul că aceşti factori au 
pondere diferită şi variabilă în determinarea conţinu-
tului şi formei dreptului.

Referindu-ne la mediul natural –, acesta semni-
fică acel mediu în care se dezvoltă existenţa umană, 
aici intrând factori de ordin geografic, demografic sau 
biologic. În atare caz, diferenţele dintre ţări, privind 
populaţia şi zonele climatice, pot avea o anumită in-
fluenţă asupra reglementărilor juridice; de asemenea, 
într-un fel sau altul, asupra dezvoltării dreptului există 
și influenţa cadrului istoric, etnic, naţional. Aspecte 
precum o populaţie cu o structură etnică omogenă, 
existenţa minorităţilor etnice şi naţionale ale populaţi-
ei sau o structură multietnică şi naţională a populaţiei, 
toate acestea, de asemenea, influenţează într-o anumi-
tă măsură dezvoltarea dreptului.

Dreptul, totodată, este influenţat de nivelul dez-
voltării economice, de formele de proprietate, de 
structurarea societăţii în clase şi categorii sociale şi 
profesionale – toate aceste elemente articulând ca-
drul social-economic. Între economie şi drept există 
o strânsă interdependenţă, o influenţare reciprocă, în 
timpurile noastre dreptul având un rol important în re-
glementarea relaţiilor sociale şi a relaţiilor economice 
inclusiv. 

Un factor important în configurarea dreptului este 
sistemul politic; astfel, mai ales atunci când are loc 
schimbarea regimului politic, se desfășoară schimbări 
asupra tuturor ramurilor de drept, îndeosebi asupra 
dreptului constituţional. După răsturnarea regimuri-
lor totalitare în fostele ţări socialiste, de exemplu, a 
fost reglementată instituţia drepturilor omului. O in-
fluenţă semnificativă asupra reglementărilor juridice 
o are cadrul cultural-ideologic; în acest sens, necesi-
tă a sublinia că în măsura în care el însuşi exprimă 
valori (juridice), dreptul este un element de cultură. 
Alături de factorii menţionaţi, un efect asupra drep-
tului au şi raporturile ţării respective cu vecinii şi cu 
comunitatea internaţională. Desigur, aşa cum se apre-
ciază în doctrina juridică14, zona centrală de interes 
pentru orice legiuitor este factorul uman. De aceea, 
cunoaşterea acestuia reprezintă o contribuţie impor-
tantă în acţiunea de elaborare a normelor juridice. 
Cunoaşterea omului în complexitatea nevoilor, intere-
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selor, aspiraţiilor şi acţiunilor sale reprezintă un temei 
important pentru acţiunea de legiferare. Fiecare din 
factorii menţionaţi influenţează dezvoltarea dreptului, 
într-o mai mare sau mai mică măsură, orice ierarhie a 
acestor factori fiind relativă.

În evoluţia actuală a dreptului în România şi Repu-
blica Moldova, elaborarea normelor juridice necesare 
schimbării este determinată de factori diverşi. Este 
necesară voinţa şi competenţa politică pentru elabora-
rea şi adoptarea unor reglementări juridice importante 
în economie, în învăţământ, sănătate, în organizarea 
sistemului politic. 

În literatura de specialitate, se consideră că temeiul 
dreptului consistă în calitatea sa specifică de a fi o ex-
presie a voinţei şi a interesului. Rolul voinţei în drept 
se referă, pe de o parte, la rolul voinţei generale, adică 
a grupurilor sociale sau a întregii societăţi, voinţă de-
terminată de anumite interese, care prin intermediul 
autorităţii statale capătă caracter oficial; în felul aces-
ta, se configurează dreptul etatic; iar pe de altă parte, 
este vorba de rolul voinţei individuale manifestată în 
procesul de aplicare a dreptului.

Luarea în considerare a intereselor fundamentale 
ale grupurilor sau ale societăţii în întregul său are loc 
prin selecţia şi articularea intereselor în numele ide-
ii de valoare ca expresie a aspiraţiilor umane speci-
fice unui anumit timp istoric. „Conţinutul dreptului, 
arată Ion Craiovan, cuprinde normativitatea juridică, 
generată de conştiinţa juridică, configurată de factori 
diverşi, ceea ce ne permite să relevăm aspecte social-
politice, ideologice, sociologice”15. 

Dreptul nu este numai un sistem de norme, aşa cum 
înţelegea H. Kelsen; el are un conţinut normativ încăr-
cat de socialitate, deci este supus schimbărilor, însă el 
este un întreg complex al cărui ax integrator, care îi 
asigură fiinţarea şi funcţionalitatea, este cel axiologic. 
Privind forma pe care o are dreptul, se poate vorbi de 
o formă internă şi una externă; forma internă a drep-
tului cuprinde gruparea normelor juridice pe instituţii 
şi pe ramuri, acestea reprezentând componentele de 
sistem ale dreptului. În legătură cu forma exterioară 
a dreptului, aceasta poate fi privită ca o modalitate 
prin care legiuitorul îşi exprimă voinţa (este vorba de 
izvoarele dreptului), sau ca o modalitate prin care le-
gislaţia este sistematizată (încorporări, codificări), sau 
de exprimare a normelor de drept în anumite acte ale 
organelor de stat (legi, decrete, hotărâri).

În doctrina juridică, se arată că descifrarea esenţei 
dreptului este posibilă la confluenţa unor note defi-
nitorii, şi anume: socialitatea, antientropia dreptului, 
normativitatea, imperativitatea, dimensiunea valori-
că, represibilitatea şi educaţionalitatea dreptului, ca-
pacitatea de a fi arhitect al vieţii sociale, istoricitatea, 
procesualitatea şi specificitatea sa16. 

Dreptul este un fenomen social, implică interac-
ţiune socială, aceasta presupunând relaţia unei fiinţe 

umane cu alta, ceea ce înseamnă că socialitatea este 
o dimensiune importantă a dreptului. În acelaşi timp, 
dreptul este un factor reglator şi ordonator în societa-
te, el se opune dezordinii, dezorganizării şi conflicte-
lor sociale; prin aceste aspecte, dreptul are un caracter 
antientropic, conferind şi inspirând siguranţă, certitu-
dine şi protecţie persoanelor care respectă normele de 
drept. Inerentă dreptului este normativitatea, trăsătură 
care semnifică ceea ce trebuie să fie în societate în 
forma unor reguli specifice, generale şi impersonale.

De asemenea, dreptul cuprinde în structura sa un 
ordin, o dispoziţie, un comandament, aspecte care 
pun în evidenţă imperativitatea sa. Aceasta se defineş-
te prin relaţia dreptului cu puterea publică de la care 
emană, cu forţa coercitivă a statului care o garantează. 
Dar însăşi imperativitatea dreptului poartă semnifica-
ţie şi justificare numai raportată la dimensiunea va-
lorică a dreptului. Numai fiind generat, proiectat în 
organica legătură cu tabla valorilor sociale, dreptul se 
constituie, în ordinea sa, ca un factor valoric de prim 
rang şi de solidaritate socială.

Note:
1  Banciu D., Sociologie juridică, Hyperion XXI, Bucu-

reşti, 1995, p.7.
2 Ibidem.
3 Într-adevăr, romanii au exprimat această realitate, por-

nind de la ideea că o comunitate, respectiv o societate, nu 
poate exista dacă nu stabileşte reguli pe care trebuie să le 
respecte. Studii etnologice recente asupra societăţilor ar-
haice caută să argumenteze faptul că diferitele forme de 
reglementare în aceste societăţi (obiceiuri, morală, religie, 
drept) nu coexistă în mod necesar; ca urmare, concluzia ar 
fi aceea că ar exista societăţi organizate pe obiceiuri şi că 
ar trebui reconsiderat adagiul latin. Această problemă este 
abordată de mai mulţi cercetători, dintre care se remarcă 
François Rigaux, cu lucrarea Introduction a la science du 
droit, Bruxelles, 1974, p.340 şi urm. 

4 Mauss M., Manuel dʼEtnographie, Paris, 1947, 
p.101.

5 Banciu D., op. cit., p.8.
6 Schwartz H.A., Eléments dʼune introduction à la phi-

losophie du droit, Durant-Auzias, Paris, 1976, p.7. 
7 Villey M., Reflexions sur la philosophie et le droit, Les 

carnets, PUF, Paris, 1995, p.6.
8 Bergel J.L., Théorie générale du droit, Dalloz, Pa-

ris,1985, p.18.
9 Craiovan I., Tratat de teoria generală a dreptului, 

Universul juridic, Bucureşti, 2009, p.158.
10 A se vedea comentariile făcute în acest sens de: Villey 

M., Philosophie du droit, Dalloz, Paris, 1982, vol.I, p.93.
11 Bergel J.L., op.cit., p. 9 şi urm.
12 Speranţia E., Introducere în filosofia dreptului, Tipo-

grafia „Cartea Românească”, Cluj, 1946, vol.III, p.142.
13 Banciu D., op.cit., p.9.
14 Popa N., Teoria generală a dreptului, Actami, Bucu-

reşti, 1996, p. 70 şi urm.
15 Craiovan I., op. cit., p.164.
16 Ibidem.
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SUMMArY
In the present study are analyzed the legal-penal implications in the modification of art.174 and 175 

PC RM. Among others, there is shown why it was appropriate the modification of art.174 PC RM, foras-
much it brings together the acts of oral penetration, committed against a person who is known to be with 
certainty under the age of 16 years. There are brought arguments in support of charging the inopportune 
phrase “perverse acts”, used in the title of article 175 PC RM; there is real danger of confusion with the 
term “perverse forms to satisfy sexual lust” from art.172 PC RM. It is shown why the title of art.175 PC 
RM should be rendered as follows: “Sexual corruption of a person under the age of 16 years”.

blicii Moldova nr.73 pentru modificarea şi com-
pletarea unor acte legislative, adoptate de Parlamen-
tul Republicii Moldova la 12.04.20121 (în continuare 
– Legea nr.73/2012). 

Adoptarea acestei legi reprezintă o consecinţă fi-
rească a ratificării – prin Legea Republicii Moldova 
nr.263, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
19.12.20112 – a Convenţiei Consiliului Europei pentru 
protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abu-
zurilor sexuale, încheiată la Lanzarote la 25.10.20073. 
Astfel, printre altele, această convenţie stabileşte că fi-
ecare Parte va lua măsurile necesare, fie ele legislative 
sau de altă natură, pentru a se asigura de incriminarea:

1) activităţilor sexuale cu un copil care, potrivit 
prevederilor în vigoare ale dreptului naţional, nu a 
împlinit vârsta legală pentru viaţa sexuală (lit.a) alin.
(1) art.18);

2) faptei de recurgere la prostituţia infantilă (lit.c) 
alin.(1) art.19);

3) faptei de procurare de pornografie infantilă 
pentru sine sau pentru altul (lit.d) alin.(1) art.20);

4) faptei de recrutare a unui copil în vederea par-
ticipării la spectacole pornografice sau de favorizare 
a participării unui copil la asemenea spectacole (lit.a) 
alin.(1) art.21);

5) faptei de a determina intenţionat, în scopuri se-
xuale, un copil, care nu a împlinit vârsta până la care 
sunt interzise relaţiile sexuale cu un copil, să asiste la 
comiterea unui abuz sexual sau la desfăşurarea de ac-
tivităţi sexuale, chiar dacă nu este obligat să participe 
la acestea (art.22);

6) faptei de propunere făcută cu intenţie de către 
un adult, prin intermediul tehnologiilor de comuni-
care şi informare, pentru a contacta un copil, care 
nu a împlinit vârsta până la care sunt interzise rela-
ţiile sexuale cu un copil, în scopul comiterii asupra 
acestuia a oricărei infracţiuni dintre cele prevăzute 
la lit.a) alin.(1) art.18 sau la lit.a) alin.(1) art.20 ale 
Convenţiei, dacă propunerea a fost urmată de fapte 
materiale care conduc la o asemenea întâlnire.

După C.Bulai şi B.N. Bulai, metoda de interpre-
tare istorică, privită ca metodă de interpretare a legii 
penale, „constă în căutarea înţelesului normei de drept 
penal prin studierea datelor de ordin politic, econo-
mic şi juridic ce caracterizează condiţiile în care a fost 
adoptată norma interpretată. În vederea interpretării 
corecte, trebuie să fie cercetate lucrările preparatorii 
ale actului normativ în care se cuprind normele in-
terpretate, expunerile de motive, dezbaterile publice 
sau din cadrul organului legiuitor, cu ocazia adoptării 
legii, precedentele legislative, elementele din legisla-
ţia penală comparată care au putut servi la elaborarea 
legii. Cu ajutorul acestor informaţii de ordin istoric, se 
pot stabili atât ratio legis, cât şi mens legis”4.

Din perspectiva acestei aserţiuni, în cele ce ur-
mează vom cerceta acele repere ale Legii nr.73/2012, 
care comportă interes sub aspect juridico-penal.

1. Conform alin.(1) art.II al Legii nr.73/2012, alin.
(1) art.174 CP RM a fost modificat, astfel încât are 
următorul conţinut: „Raportul sexual altul decât vi-
olul, actele de penetrare vaginală, anală sau bucală 
şi altele, comise asupra unei persoane despre care se 
ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 16 ani, se 
pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani”.

ADOPTAREA  LEGII  nr.73  DIN  12.04.2012  PENTRU 
MODIFICAREA  ŞI  COMPLETAREA  UNOR  

ACTE  LEGISLATIVE:
IMPLICAŢII jURIDICO-PENALE 

Partea I

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

n studiul de faţă, vom supune investigării impli-
caţiile juridico-penale ale adoptării Legii Repu-
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Nu este primul amendament operat la art.174 CP 
RM. Iată prezentarea cronologică a conţinuturilor pe 
care le-a avut dispoziţia de la art.174 CP RM:

1) la momentul intrării în vigoare a Codului penal 
– „Raportul sexual, homosexualismul, lesbianismul, 
precum şi alte acţiuni cu caracter sexual, cu o per-
soană despre care se ştia cu certitudine că nu a atins 
vârsta de 14 ani...”;

2) după intrarea în vigoare a Legii Republicii 
Moldova nr.211 pentru modificarea şi completarea 
Codului penal al Republicii Moldova, adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova la 29.05.20035 (în 
continuare – Legea nr.211/2003) – „Raportul sexual, 
homosexualismul, lesbianismul, cu o persoană des-
pre care se ştia cu certitudine că nu a atins vârsta de 
16 ani...”;

3) după intrarea în vigoare a Legii Republicii 
Moldova nr.277 pentru modificarea şi completarea 
Codului penal al Republicii Moldova, adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova la 18.12.20086 (în 
continuare – Legea nr.277/2008) – „(1) Raportul se-
xual altul decât violul, precum şi orice alte acte de 
penetrare vaginală sau anală, comise cu o persoană 
despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit 
vârsta de 16 ani… (2) Persoana care a săvârşit fapta 
prevăzută la alin.(1) nu este pasibilă de răspundere 
penală dacă este la nivel apropiat cu victima în ceea 
ce priveşte vârsta şi dezvoltarea fizică şi psihică”.

Care sunt elementele de noutate ce caracterizează 
dispoziţia în vigoare a art.174 CP RM din perspecti-
va amendamentelor operate prin Legea nr.73/2012? 
Răspunsul la această întrebare este următorul: în lo-
cul sintagmei „precum şi orice alte acte de penetrare 
vaginală sau anală”, se utilizează expresia „actele de 
penetrare vaginală, anală sau bucală şi altele”. Este 
oare această remaniere una de substanţă sau doar 
de formă? S-a redus sau s-a lărgit sfera de aplicare 
a art.174 CP RM, ca rezultat al amendamentelor su-
ferite?

Răspunzând la aceste întrebări, vom consemna că, 
în primul rând, legiuitorul a renunţat să considere că 
raportul sexual, altul decât violul, ar fi unul dintre ac-
tele de penetrare vaginală sau anală. Această schim-
bare de poziţie prezintă avantaje, dar şi dezavantaje: 
pe de o parte, este corect a se afirma că raportul sexual 
altul decât violul este unul dintre actele de penetrare; 
pe de altă parte, nu este corect a se afirma că rapor-
tul sexual altul decât violul este unul dintre actele de 
penetrare anală. Or, raportul sexual presupune prin 
excelenţă penetrarea vaginală.

În al doilea rând, putem saluta că, în sfârşit, sub 
incidenţa art.174 CP RM au intrat actele de penetrare 
bucală, comise asupra unei persoane despre care se 
ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 16 ani. 

Astfel, şi-a găsit implementarea recomandarea de 
lege ferenda pe care am formulat-o anterior. 

Cu această ocazie, la momentul respectiv, am 
menţionat: „Nu se raportează la această noţiune (se 
are în vedere noţiune „orice alte acte de penetrare va-
ginală sau anală” – n.a.) actele de penetrare bucală 
(introducerea de către o persoană de sex masculin a 
membrului viril în cavitatea bucală a unei persoane 
de sex feminin; actele oralo-genitale între persoane 
de sex masculin). Este regretabil că tocmai asemenea 
acte de penetrare au rămas în afara sferei de aplicare 
a art.174 CP RM. Este bizară şi reproşabilă concepţia 
legiuitorului de a nu recunoaşte pericolul social al ac-
telor de penetrare bucală, săvârşite în privinţa persoa-
nelor care nu au atins vârsta de 16 ani. Nedumereşte 
că asemenea acte sunt diferenţiate absolut artificial şi 
ilogic de actele de penetrare vaginală sau anală săvâr-
şite în privinţa persoanelor care nu au atins vârsta de 
16 ani. Aceasta pentru că, în aceste situaţii diferenţia-
te, victimele minore suportă aceleaşi repercusiuni de 
ordin psihosocial”7.

În legătură cu apariţia în varianta în vigoare a 
art.174 CP RM a menţiunii despre actul de penetrare 
bucală – comis asupra unei persoane despre care se 
ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 16 ani – 
prezintă interes următorul detaliu: în proiectul iniţial 
al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative (CP – art.172, 174, 175, ş.a.; CPP – art.10; 
ş.a.)8, a fost utilizată formularea „actul sexual oral”. 
Însă, după cea de-a doua lectură a proiectului de lege 
respectiv, în cadrul examinării acestuia de către Co-
misia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului 
Republicii Moldova, T.Deliu, deputat în Parlamen-
tul Republicii Moldova, a venit cu propunerea ca în 
art.174 CP RM să se menţioneze nu despre actul se-
xual oral comis în privinţa unei persoane care nu a 
atins vârsta de 16 ani, dar despre actul de penetarare 
bucală comis asupra unei persoane despre care se ştia 
cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 16 ani9.

Efectele pe care le are implementarea recoman-
dării respectivului deputat sunt următoarele: nu intră 
sub incidenţa noţiunii „acte de penetrare” (utilizată 
în art.174 CP RM), actele sexuale care nu implică 
penetrarea (pătrunderea), în general, şi penetrarea 
(pătrunderea) bucală, în special: contactul dintre or-
ganele genitale a două persoane de sex feminin; ma-
nipulările cu aceste organe cu ajutorul degetelor mâi-
nilor; imitarea raportului sexual prin săvârşirea unor 
fricţiuni cu membrul viril în spaţiul dintre mamelele 
femeii, coapsele, umărul şi gâtul ei, ori pe suprafaţa 
abdomenului acesteia; masturbarea unei persoane de 
sex masculin de către o persoană de sex feminin (sau 
viceversa) ori a unei persoane de sex masculin de că-
tre o altă persoană de sex masculin etc. În prezenţa 
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unor condiţii suficiente (care implică recurgerea făp-
tuitorului la constrângerea fizică sau psihică a victi-
mei ori la profitarea de imposibilitatea acesteia de a 
se apăra sau de a-şi exprima voinţa), astfel de acte 
sexuale care nu implică penetrarea (pătrunderea) pot 
intra sub incidenţa altor norme (de exemplu, a art.172 
CP RM). Totuşi, dacă respectivele condiţii lipsesc, 
actele sexuale, care nu implică penetrarea (pătrunde-
rea), scapă incidenţei legii penale.

În al treilea rând, nu poate să nu nedumerească ur-
mătoarea specificare din sintagma „actele de penetra-
re vaginală, anală sau bucală şi altele (subl. ne apar-
ţine – n.a.)”, utilizată în varianta în vigoare a art.174 
CP RM. Oare care este conţinutul noţiunii „actele de 
penetrare altele decât actele de penetare vaginală, 
anală sau bucală”? Care cavităţi decât cea vaginală, 
anală sau bucală mai pot fi penetrate în cazul unui act 
sexual? In extremis, în lipsa altor variante, imagina-
ţia ne conduce la o singură idee, mai mult sau mai 
puţin verosimilă: noţiunea „actele de penetrare altele 
decât actele de penetare vaginală, anală sau bucală” 
se referă la penetrarea nu a unor cavităţi naturale din 
organismul victimei, dar a unei plăgi penetrabile pe 
care, ante factum, făptuitorul sau o terţă persoană i-a 
cauzat-o victimei sau care a fost cauzată de victima 
însăşi.

În eventualitatea în care această supoziţie a noas-
tră coincide cu voinţa legiuitorului, reflectată în tex-
tul art.174 CP RM, întrebarea care se impune este: 
chiar era necesară o asemenea detaliere a formelor 
pe care le poate îmbrăca conduita interzisă de art.174 
CP RM? Oare nu putea fi identificată o modalitate 
mai simplă de a acoperi orice posibilă breşă în proce-
sul de apărare a ordinii de drept împotriva infracţiunii 
prevăzute la art.174 CP RM?

În ce ne priveşte, considerăm că ar fi fost mai po-
trivită nu sofisticarea la maxim a textului dispoziţiei 
de la art.174 CP RM (astfel încât, drept rezultat, ni-
meni să nu înţeleagă cum trebuie interpretat şi aplicat 
corect acest articol), dar, dimpotrivă, accesibilizarea 
textului în cauză, prin utilizarea terminologiei folosi-
te în normele complementare, în special, în art.172 
CP RM. Pe nimeni nu pune în gardă că art.172 CP 
RM se aplică, chiar dacă în dispoziţia acestuia nu se 
nominalizează expres formele concrete pe care le 
poate adopta homosexualitatea sau satisfacerea poftei 
sexuale în forme perverse. Considerăm că şi art.174 
CP RM s-ar aplica la fel de eficient, fără detalierea su-
perfluă a formelor pe care le poate îmbrăca conduita 
interzisă de acest articol. Important este a formula dis-
poziţia incriminatoare de o asemenea manieră, încât ea 
să fie clar delimitată de alte dispoziţii incriminatoare.

În acest sens, propunem ca dispoziţia de la alin.
(1) art.174 CP RM să fie formulată astfel: „Rapor-

tul sexual, homosexualitatea sau satisfacerea poftei 
sexuale în forme perverse, care au fost săvârşite cu 
consimţământul victimei despre care se ştia cu certi-
tudine că nu a împlinit vârsta de 16 ani...”. 

Prin aceasta, pe lângă accesibilizarea textului 
dispoziţiei de la art.174 CP RM, ar fi realizate alte 
scopuri, nu mai puţin importante: 1) datorită folosirii 
expresiei „care au fost săvârşite cu consimţământul 
victimei”, ar deveni clar criteriul de delimitare din-
tre dispoziţia incriminatoare de la art.174 CP RM şi 
dispoziţiile incriminatoare de la art.171-173 CP RM; 
2) s-ar extinde acţiunea art.174 CP RM asupra ac-
telor sexuale care nu implică penetrarea (pătrunde-
rea), ceea ce ar presupune o apărare mai eficientă a 
inviolabilităţii sexuale a minorilor; 3) s-ar renunţa la 
sintagma defectuoasă „raportul sexual altul decât vi-
olul”. Exprimarea este defectuoasă, pentru că creează 
falsa impresie că „raportul sexual” şi „violul” sunt 
noţiuni echivalente; pentru că poate duce la ideea că 
raportul sexual poate fi atestat şi în cazul altor infrac-
ţiuni (de exemplu, în cazul infracţiunii prevăzute la 
art.172 CP RM); 4) ar deveni clar că raportul sexual, 
homosexualitatea sau satisfacerea poftei sexuale în 
forme perverse, săvârşit cu o persoană de vârstă fra-
gedă (al cărei consimţământ nu este valabil), trebuie 
calificat nu potrivit art.174 CP RM, dar conform lit.b) 
alin.(3) art.171 sau lit.a) alin.(3) art.172 CP RM.

În altă ordine de idei, vom menţiona că, în pro-
iectul iniţial al Legii pentru modificarea şi completa-
rea unor acte legislative (CP – art.172, 174, 175, ş.a.; 
CPP – art.10; ş.a.)10, s-a propus ca, în titlul art.174 CP 
RM, cuvântul „raportul” să fie substituit prin cuvân-
tul „actul”.

În legătură cu aceasta, este util a reproduce în-
trebarea adresată viceministrului Afacerilor Interne, 
I.Cheptănaru (care a prezentat proiectul de lege re-
spectiv în şedinţa plenară a Parlamentului), de către 
V.Ghileţchi, deputat în Parlament: „Întrebarea este le-
gată de art.174 CP RM, unde aţi înlocuit cuvântul «ra-
portul» cu cuvântul «actul». În nota informativă, dum-
neavoastră faceţi trimitere la o decizie a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie a României. Vi se dau definiţii 
ceea ce înseamnă raport sexual şi ceea ce înseamnă act 
sexual, şi este o diferenţă în definiţie. Acum, nu con-
sideraţi că era mai bine în legislaţia noastră să avem 
o definiţie a actului sexual? Pentru că, din câte aţi dat 
definiţia aici, se vede că raportul sexual, prin raport 
se subînţelege actul sexual normal între o persoană 
de sex masculin şi una de sex feminin. În Republica 
Moldova nu mai este o crimă dacă sunt şi acte sexuale 
între persoane de acelaşi sex. Prin urmare, se cere o 
definiţie a actului sexual în actuala legislaţie”11.

Iată răspunsul la această întrebare, oferit de Direc-
ţia Juridică a Secretariatului Parlamentului Republicii 
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Moldova: „La art.174 CP RM se propune substituirea 
cuvântului «raportul» cu cuvântul «actul», totodată 
acesta rămâne nemodificat în textul articolului. În 
acest fel, nu se respectă prevederile de la lit.e) art.19 
al Legii Republicii Moldova nr.780 privind actele le-
gislative, adoptate de Parlamentul Republicii Moldo-
va la 27.12.200112, care spune că «terminologia utili-
zată în actul elaborat este constantă şi uniformă ca şi 
în celelalte acte legislative»”13.

Argumentul invocat de Direcţia Juridică a Secre-
tariatului Parlamentului Republicii Moldova este de-a 
dreptul dezarmant: rezultă că numai atunci nu se încal-
că prevederile de la lit.e) art.19 al Legii nr.780/2001, 
când în denumirea articolului din Codul penal este re-
produsă literal terminologia din dispoziţia aceluiaşi ar-
ticol. Se pare că este exagerată o asemenea interpretare: 
rolul denumirii articolului din partea specială a Codului 
penal constă în a reflecta sintetic esenţa juridică a fap-
tei (faptelor) incriminate, pentru a face identificabilă 
această faptă (aceste fapte). 

Ceea ce n-au realizat cei din Direcţia Juridică a 
Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova 
este că actul sexual reprezintă orice modalitate de ob-
ţinere a unei satisfacţii sexuale prin folosirea sexului 
sau acţionând asupra sexului. Deci, noţiunea „actul 
sexual” este o noţiune generică în raport cu noţiunile 
„raportul sexual altul decât violul” şi „actele de pe-
netrare vaginală, anală sau bucală şi altele” utilizate 
în art.174 CP RM. Luând aceasta în consideraţie, nu 
există nici un motiv pentru a nu-i atribui art. 174 CP 
RM denumirea „Actul sexual cu o persoană care nu 
a împlinit vârsta de 16 ani”. Este adevărat că nu toa-
te actele sexuale intră sub incidenţa art.174 CP RM. 
Aşa cum am menţionat supra, actele sexuale, care nu 
implică penetrarea (pătrunderea), scapă incidenţei 
acestui articol. Totuşi, nici acesta nu este un motiv 
pentru a nu-i atribui art. 174 CP RM denumirea re-
comandată mai sus. În acest plan, denumirea „Actul 
sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 
ani”, pe care o recomandăm pentru art.174 CP RM ar 
fi oricum mai adecvată decât denumirile actuale ale 
art.172 şi 175 CP RM, care cu o foarte mare doză de 
aproximaţie reflectă sintetic esenţa juridică a faptelor 
incriminate în aceste două articole.

În alt context, vom consemna că, în proiectul ini-
ţial al Legii pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative (CP – art.172, 174, 175, ş.a.; CPP – 
art.10; ş.a.)14, s-a propus ca alin.(1) art.174 CP RM să 
aibă următorul cuprins: „Raportul sexual, altul decât 
violul, actul sexual oral, precum şi orice alte acte de 
penetrare vaginală sau anală, comise în privinţa unei 
persoane care nu a atins vârsta de 16 ani (sublinie-
rea ne aparţine – n.a.), se pedepsesc cu închisoare de 
la 5 până la 8 ani”15. Cu alte cuvinte, s-a propus ca 

sintagma „comise cu o persoană despre care se ştia 
cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 16 ani” să 
fie substituită prin cuvintele „comise în privinţa unei 
persoane care nu a atins vârsta de 16 ani”.

În această privinţă, nu putem face abstracţie de în-
trebarea adresată viceministrului Afacerilor Interne,  
I.Cheptănaru (care a prezentat proiectul de Lege în 
şedinţa plenară a Parlamentului) de către V.Ghileţchi, 
deputat în Parlament: „În prima variantă lipsea fraza 
«despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit 
vârsta de 16 ani». În a doua variantă aţi păstrat aceas-
tă frază, cu toate că reprezentanţii societăţii civile, 
susţinuţi de reprezentanţii Cancelariei de Stat, au 
considerat că e mai bine să fie eliminată această fra-
ză. Păstrarea acestei fraze şi, în opinia mea, de fapt, 
oferă agresorilor posibilitatea de a se eschiva de la 
răspundere. Pentru că oricând se poate invoca mo-
tivul că n-am ştiut că are 16 ani. Mă iertaţi, nu i-am 
cerut buletinul atunci când am întreţinut această rela-
ţie sexuală. De ce, totuşi, nu aţi rămas la solicitarea 
societăţii civile de a elimina această frază, care spune 
«despre care se ştia cu certitudine»?”16

Interesantă logică. Nu-i aşa? Ce mai contează că 
latura subiectivă a infracţiunii reprezintă un element 
constitutiv obligatoriu al infracţiunii? Ce mai con-
tează că recurgerea la incriminarea obiectivă ar în-
semna nerespectarea art.15 CP RM, care stabileşte 
că gradul prejudiciabil al infracţiunii se determină, 
printre altele, conform laturii subiective a infracţiu-
nii?

Este salutară neacceptarea de către Ministerul 
Justiţiei a propunerii ca sintagma „comise cu o per-
soană despre care se ştia cu certitudine că nu a împli-
nit vârsta de 16 ani” să fie substituită prin cuvintele 
„comise în privinţa unei persoane care nu a atins vâr-
sta de 16 ani”: „Nu este clară poziţia autorului de a 
exclude din textul dispoziţiei alin.(1) art.174 CP RM 
sintagma «despre care se ştia cu certitudine că nu a 
împlinit vârsta de 16 ani»… Infracţiunea urmează să 
fie săvârşită cu intenţie directă, ceea ce implică faptul 
că, chiar dacă se exclude această sintagmă, făptuito-
rul trebuie să ştie că persoana cu care a întreţinut un 
raport sexual, altul decât violul, un act sexual oral, 
precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau 
anală, nu a împlinit vârsta de 16 ani”17.

Altfel spus, nu este suficient a stabili că făptuito-
rul a săvârşit raportul sexual altul decât violul, actele 
de penetrare vaginală, anală sau bucală şi altele, cu 
o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani. Mai 
este necesar a se proba că, la momentul săvârşirii fap-
tei, făptuitorul nu punea la îndoială că victima nu are 
împlinită vârsta de 16 ani. În lipsa probării acestei 
împrejurări, făptuitorul nu poate fi tras la răspundere 
în baza art.174 CP RM.
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2. Potrivit alin.2 art.II al Legii nr.73/2012, art.175 
CP RM a fost modificat, astfel încât are următorul 
conţinut:

„Articolul 175. Acţiuni perverse
Acţiunile perverse săvârşite faţă de o persoană 

despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit 
vârsta de 16 ani, constând în exhibare, atingeri inde-
cente, discuţii cu caracter obscen sau cinic purtate cu 
victima referitor la raporturile sexuale, determinarea 
victimei să participe ori să asiste la spectacole porno-
grafice, punerea la dispoziţia victimei a materialelor 
cu caracter pornografic, precum şi în alte acţiuni cu 
caracter sexual,

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.”
Nu este primul amendament operat la art.175 CP 

RM. Iată prezentarea cronologică a conţinuturilor pe 
care le-a avut dispoziţia de la art.175 CP RM:

1) la momentul intrării în vigoare a Codului penal 
– „Săvârşirea de acţiuni perverse faţă de o persoană 
despre care se ştia cu certitudine că nu a atins vârsta 
de 14 ani...”;

2) după intrarea în vigoare a Legii nr.211/2003 
– „Săvârşirea de acţiuni perverse faţă de o persoană 
despre care se ştia cu certitudine că nu a atins vârsta 
de 16 ani…”.

Este interesant că, în proiectul iniţial al Legii pen-
tru modificarea şi completarea unor acte legislative 
(CP – art.172, 174, 175, ş.a.; CPP – art.10; ş.a.)18, 
a existat un alt punct de vedere asupra conţinutului 
art.175 CP RM:

„Articolul 175. Acţiunile cu caracter sexual comi-
se în privinţa unei

 persoane care nu a împlinit vârsta de 16 ani
Acţiunile cu caracter sexual, altele decât cele pre-

văzute în art.171-174, săvârşite în privinţa unei per-
soane care nu a atins vârsta de 16 ani, 

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani.”
În acelaşi timp, s-a propus ca art.2081 CP RM să 

fie completat cu un alineat nou, care să aibă următo-
rul cuprins:

„Determinarea minorului de a asista la spectacole 
pornografice, reprezentaţii în cadrul cărora se comit 
acte sexuale de orice natură, punerea la dispoziţia 
acestuia de materiale cu caracter pornografic se pe-
depsesc cu amendă în mărime de la 300 la 500 de 
unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu 
închisoare de până la 3 ani”.

De ce considerăm că formularea „acţiunile cu ca-
racter sexual, altele decât cele prevăzute în art.171-
174” din proiectul iniţial al Legii pentru modificarea 
şi completarea unor acte legislative (CP – art.172, 
174, 175, ş.a.; CPP – art.10; ş.a.) este mai reuşită 

decât formularea similară din varianta în vigoare a 
art.175 CP RM?

Înainte de a răspunde la această întrebare, vom 
consemna că, în varianta în vigoare a art.175 CP RM, 
s-a deviat întrucâtva de la textul Convenţiei Consi-
liului Europei pentru protecţia copiilor împotriva ex-
ploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, încheiată la 
Lanzarote la 25.10.2007. Astfel, într-un articol dis-
tinct al Convenţiei – art.22 „Coruperea copiilor” – se 
recomandă: fiecare Parte va lua măsurile necesare, fie 
ele legislative sau de altă natură, pentru incriminarea 
faptei de a determina intenţionat, în scopuri sexuale, 
un copil care nu a împlinit vârsta prevăzută de alin.
(2) art.18 al Convenţiei, să asiste la comiterea unui 
abuz sexual sau la desfăşurarea de activităţi sexuale, 
chiar dacă nu este obligat să participe la acestea. Tot-
odată, într-o altă normă a Convenţiei – lit.a) alin.(1) 
art.21 „Infracţiunile legate de participarea unui copil 
la spectacole pornografice” – se recomandă: fiecare 
Parte va lua măsurile necesare, fie ele legislative sau 
de altă natură, pentru a incrimina fapta de recruta-
re a unui copil în vederea participării la spectacole 
pornografice sau favorizarea participării unui copil la 
asemenea spectacole.

Dar nu această „hibridizare” a prevederilor Con-
venţiei în cadrul variantei în vigoare a art.175 CP RM 
comportă efecte nefaste. Chiar se prezintă ca benefi-
că modificarea dispoziţiei de la art.175 CP RM, astfel 
încât aceasta a fost transformată din dispoziţie simplă 
în dispoziţie descriptivă. Actualmente, în cadrul aces-
tei dispoziţii sunt enumerate exemplificativ modalită-
ţile normative ale faptei prejudiciabile prevăzute la 
art.175 CP RM: exhibare; atingeri indecente; discuţii 
cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima refe-
ritor la raporturile sexuale; determinarea victimei să 
participe ori să asiste la spectacole pornografice; pu-
nerea la dispoziţia victimei a materialelor cu caracter 
pornografic; alte acţiuni cu caracter sexual.

Sintagma „alte acţiuni cu caracter sexual” din fi-
nalul dispoziţiei de la art.175 CP RM este cea care 
ridică semne de întrebare. Nu putem să nu-i întrebăm 
pe autorii variantei în vigoare a art.175 CP RM: oare 
în art.171-174 CP RM nu tot acţiuni cu caracter se-
xual sunt descrise? În art.173 „Hărţuirea sexuală” 
din Codul penal chiar se foloseşte expres sintagma 
„acţiuni cu caracter sexual”. Atunci care sunt criteri-
ile în baza cărora trebuie deosebită infracţiunea pre-
văzută la art.175 CP RM de infracţiunile prevăzute 
la art.171-174 CP RM? Adresăm această întrebare, 
întrucât din varianta în vigoare a art.175 CP RM nu 
rezultă cu claritate care sunt aceste criterii.

În sensul art.175 CP RM, acţiunile perverse nu 
pot presupune nici constrângere fizică sau psihică, 
nici constrângere prin şantaj, nici profitarea de de-
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pendenţa victimei ori de imposibilitatea acesteia de 
a se apăra sau de a-şi exprima voinţa. Astfel, cineva 
ar putea afirma că acesta ar fi criteriul suficient în ve-
derea disocierii infracţiunii prevăzute la art.175 CP 
RM de infracţiunile prevăzute la art.171-174 CP RM. 
Obiectând, vom menţiona că acest criteriu este unul 
necesar, dar nu şi suficient. Aceasta deoarece infrac-
ţiunea de acţiuni perverse nu poate cuprinde numai 
acţiunile adiacente, dar şi acţiunile principale care 
sunt specifice altor infracţiuni privind viaţa sexuală. 
În esenţă, acţiunile perverse sunt nu mai mult decât 
acţiuni care lezează sentimentul comun de pudoare şi 
bună cuviinţă, care ilustrează, sugerează sau dezvă-
luie diverse aspecte intime ale vieţii sexuale.

Prin aceasta, accentuăm că art.175 CP RM se 
aplică pentru săvârşirea de acţiuni cu caracter sexual, 
însă nu oricare acţiuni cu caracter sexual. La același 
articol 175 CP RM se prevede răspunderea pentru ac-
ţiunile cu caracter sexual, altele decât raportul sexual, 
homosexualitatea, satisfacerea poftei sexuale în for-
me perverse, precum şi actele de penetrare vaginală, 
anală sau bucală şi alte acte de penetrare. De exem-
plu, în cazul în care victima este o persoană despre 
care se ştia cu certitudine că nu a atins vârsta de 16 
ani, simpla apropiere sau atingere a organelor genita-
le intră sub incidenţa nu a art.171-174 CP RM, dar a 
art.175 CP RM. La fel, dacă pettingul sau frotajul e 
săvârşit faţă de o persoană despre care se ştie cu cer-
titudine că nu a atins vârsta de 16 ani, există sufici-
ente temeiuri de a aplica răspunderea penală potrivit 
art.175 CP RM, nu conform art.171-174 CP RM.

Iată de ce considerăm mai reuşită formularea „ac-
ţiunile cu caracter sexual, altele decât cele prevăzute 
în art.171-174” din proiectul iniţial al Legii pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative (CP 
– art.172, 174, 175, ş.a.; CPP – art.10; ş.a.) în compa-
raţie cu formularea similară din varianta în vigoare a 
art.175 CP RM.

Apropo, în timpul examinării în cea de-a doua lec-
tură a proiectului de lege respectiv, I.Corman, deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova, a propus ca, în 
titlul art.175 CP RM, cuvântul „acţiunile” să fie înlo-
ciut prin cuvintele „alte acţiuni”19. Cel mai probabil, 
în acest mod, s-a dorit să fie efectuată disocierea in-
fracţiunii prevăzute la art.175 CP RM de infracţiunile 
prevăzute la art.171-174 CP RM. În mod regretabil, 
propunerea în cauză nu a fost acceptată.

Pe cale de consecinţă, recomandăm ca dispoziţia 
de la art.175 CP RM să fie modificată, astfel încât să 
aibă următorul conţinut: „Săvârşirea faţă de o persoa-
nă despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit 
vârsta de 16 ani, a unor acţiuni constând în exhibare, 
atingeri indecente, discuţii cu caracter obscen sau ci-
nic purtate cu victima referitor la raporturile sexua-

le, determinarea victimei să participe ori să asiste la 
spectacole pornografice, punerea la dispoziţia victi-
mei a materialelor cu caracter pornografic, precum şi 
în alte acţiuni cu caracter sexual, dacă lipsesc semnele 
infracţiunilor prevăzute la art.171-174 CP RM…”.

Este cazul de menţionat că un procedeu similar 
de delimitare a sferelor de acţiune a două dintre ar-
ticolele părţii speciale a Codului penal este aplicat 
în art.247 CP RM: în vederea disocierii infracţiunii, 
prevăzută de acest articol, de infracţiunea specificată 
la art.189 CP RM, în dispoziţia art.247 CP RM se 
foloseşte sintagma „în lipsa semnelor de şantaj”.

În alt context, considerăm nereuşită expresia „acţi-
uni perverse”, utilizată în denumirea art.175 CP RM. 
Există pericolul real de confuzie cu noţiunea „satisfa-
cerea poftei sexuale în forme perverse” din art.172 
CP RM. Mai concret, nu se respectă regula stabilită 
la lit.e) art.19 din Legea nr.780/2001, conform căreia 
folosirea repetată a aceluiaşi termen trebuie să exclu-
dă confuzia.

Care ar fi soluţia de eliminare a acestei confuzii? 
Iată ce am afirmat anterior în legătură cu subiectul 
abordat: „Apelarea la modelul românesc – «Corupţia 
sexuală» (art.221 CP Rom.) – nu o considerăm solu-
ţia adecvată. Aceasta deoarece, în conştiinţa juridică, 
termenul «corupţie» este perceput numai în legătură 
cu infracţiunile săvârşite de persoanele cu funcţie de 
răspundere. Deci, nu ar fi raţională înlocuirea unei 
surse de confuzie prin alta”20.

La moment, nu mai este de actualitate afirmaţia că 
termenul „corupţie (corupere)” este perceput numai 
în legătură cu infracţiunile săvârşite de persoanele cu 
funcţie de răspundere. Dovada o constituie comple-
tarea Codului penal cu art. 1811 „Coruperea alegăto-
rilor”, care prevede răspunderea penală pentru oferi-
rea sau darea de bunuri, servicii ori de alte avantaje 
patrimoniale alegătorului pentru a-l determina să-şi 
exercite drepturile sale electorale într-un anumit mod 
în cadrul alegerilor parlamentare, prezidenţiale, loca-
le ori în cadrul referendumului.

Întrucât legiuitorul a contribuit la extinderea per-
cepţiei de aplicare a termenului „corupţie (corupere)” 
în raport cu alte infracţiuni decât infracţiunile săvâr-
şite de persoanele cu funcţie de răspundere, nu mai 
există nici un temei să nu identificăm o denumire co-
rectă pentru art.175 CP RM. Iar denumirea corectă 
este cea sugerată de art.22 „Coruperea copiilor” al 
Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia co-
piilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor 
sexuale, încheiată la Lanzarote la 25.10.2007.

În consecinţă, recomandăm ca denumirea art.175 
CP RM să fie modificată, fiind enunţată după cum ur-
mează: „Coruperea sexuală a unei persoane care nu a 
împlinit vârsta de 16 ani”.
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În alt context, trebuie de menţionat că V.Ghileţchi, 
deputat în Parlament, a formulat următoarea propu-
nere de modificare a art.175 CP RM: „Sintagma des-
pre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta 
de” să fie completată cu sintagma „sau trebuia să cu-
noască că nu a împlinit vârsta de”. Pe bună dreptate, 
această recomandare nu a fost acceptată. Argumentele 
Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului 
Republicii Moldova au fost următoarele: „sintagma 
«sau trebuia să cunoască» va duce la interpretări ero-
nate, deoarece această sintagmă presupune săvârşirea 
infracţiunii din imprudenţă. Însă, toate infracţiunile 
prevăzute de cap. IV «Infracţiuni sexuale» din partea 
specială a Codului penal sunt infracţiuni comise cu 
intenţie directă”21.

Subscriem acestui punct de vedere: sintagma 
„sau trebuia să cunoască” este similară cu expresia 
„trebuia… să le prevadă” din art.18 „Infracţiunea 
săvârşită din imprudenţă” al Codului penal. În con-
formitate cu art.22 al Convenţiei Consiliului Europei 
pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexu-
ale şi a abuzurilor sexuale, încheiată la Lanzarote la 
25.10.2007, fiecare Parte va lua măsurile necesare, fie 
ele legislative sau de altă natură, pentru incriminarea 
faptei de a determina intenţionat, în scopuri sexuale, 
un copil care nu a împlinit vârsta prevăzută de alin.2 
art.18 al Convenţiei, să asiste la comiterea unui abuz 
sexual sau la desfăşurarea de activităţi sexuale, chiar 
dacă nu este obligat să participe la acestea.

Aşadar, în eventualitatea acceptării propunerii 
formulate de V.Ghileţchi, s-ar fi derogat considerabil 
de la textul convenţiei în cauză.
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SUMMArY
In the present study, it is concluded that in the case of tax evasion by enterprises, institutions and 

organizations  it should be taken into consideration the most dangerous social wise manifestation of 
the phenomenon of tax evasion. It is also stated that art.196 PC RM acts as a general norm in relation 
to art.244 PC RM. It is shown that art.244 PC RM is not applicable, but in the case of accounting, tax 
or financial documents counterfeit art.361 PC RM is to be applied. This does not mean that the offense 
referred to at art.244 PC RM can not form real competition to the offense specified at art.361 PC RM.

derilor, instituţiilor şi organizaţiilor (art.244 CP 
RM) este condiţionată de următorii factori: 1) carac-
terul încă nedesăvârşit al aparatului noţional din sfe-
ra reglementării răspunderii penale pentru infracţiu-
nea de evaziune fiscală a întreprinderilor, instituţiilor 
şi organizaţiilor; 2) lipsa unei clarităţi în stabilirea 
de către legiuitor a priorităţilor de apărare penală a 
relaţiilor sociale cu privire la formarea bugetului pu-
blic naţional.

În plus, necesitatea elaborării articolului de faţă 
este dictată şi de reconsiderarea unor poziţii pe care 
le-am enunţat în lucrarea Drept penal. Partea speci-
ală, vol.II, Chişinău, Tipografia Centrală, 2011 (au-
tori: S.Brînza, V.Stati), p.65-74. Ne referim la pro-
blema identificării soluţiei de calificare în cazul în 
care evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor 
şi organizaţiilor presupune neplata taxei pe valoarea 
adăugată.

Nu în ultimul rând, studiul aspectelor de drept pe-
nal ale infracţiunii de evaziune fiscală a întreprinde-
rilor, instituţiilor şi organizaţiilor reclamă actualizare 
din perspectiva amendamentelor pe care le-a suferit 
art.244 CP RM ca rezultat al adoptării, la 19.12.2011, 
a Legii Republicii Moldova pentru modificarea unor 
acte legislative1. Astfel, înainte de intrarea în vigoa-
re a acestei legi, dispoziţia de la alin.(1) art.244 CP 
RM avea următorul conţinut: „Evaziunea fiscală a 
întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor prin in-
cluderea în documentele contabile, fiscale sau finan-
ciare a unor date vădit denaturate privind veniturile 
sau cheltuielile ori prin tăinuirea altor obiecte im-
pozabile, dacă suma impozitului care trebuia să fie 
plătit depăşeşte 2.500 unităţi convenţionale”. După 
intrarea în vigoare a Legii pentru modificarea unor 

acte legislative din 19.12.2011, dispoziţia în cauză 
are un alt conţinut: „Evaziunea fiscală a întreprin-
derilor, instituţiilor şi organizaţiilor fie prin include-
rea în documentele contabile, fiscale sau financiare 
a unor date denaturate privind veniturile sau cheltu-
ielile, a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni 
reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat, 
fie prin tăinuirea unor obiecte impozabile, dacă suma 
impozitului care trebuia să fie plătit depăşeşte 1.500 
unităţi convenţionale”.

Comparând cele două variante ale dispoziţiei de 
la alin.(1) art.244 CP RM, sesizăm următoarele di-
ferenţe:

1) în textul legii penale în vigoare, apare o sin-
tagmă nouă: „a unor cheltuieli care nu au la bază 
operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu 
au existat”. În acest mod, legiuitorul completează 
lista de modalităţi normative ale faptei prejudicia-
bile prevăzute la art.244 CP RM cu o a treia moda-
litate: evidenţierea în documentele contabile, fiscale 
sau financiare a unor cheltuieli care nu au la bază 
operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu 
au existat;

2) în textul legii penale în vigoare, în locul expre-
siei „ori prin tăinuirea altor obiecte impozabile” se 
utilizează sintagma „fie prin tăinuirea unor obiecte 
impozabile”. Aceasta înseamnă că tăinuirea orică-
ror obiecte impozabile (inclusiv a veniturilor şi chel-
tuielilor) intră sub incidenţa art.244 CP RM;

3) în conformitate cu legea penală în vigoare, 
suma impozitului care trebuie să fie plătit (însă care 
nu este plătit de subiectul infracţiunii specificate la 
art.244 CP RM) depăşeşte 1.500 unităţi convenţio-
nale (nu 2.500 unităţi convenţionale). Este a doua 
revizuire a acestui cuantum, luând în consideraţie că 
suma de 500 de unităţi convenţionale a impozitului 

RăSPUNDEREA  PENALă  PENTRU  EVAzIUNEA 
FISCALă  A  îNTREPRINDERILOR,  INSTITUŢIILOR  

ŞI  ORGANIzAŢIILOR  (art.244 CP  RM) 
Partea I

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

ctualitatea investigării aspectelor de drept penal 
ale infracţiunii de evaziune fiscală a întreprin-
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neachitat a fost consemnată în dispoziţia de la alin.
(1) art.244 CP RM până la modificarea acesteia prin 
Legea Republicii Moldova privind modificarea şi 
completarea unor acte legislative, adoptată de Parla-
mentul Republicii Moldova la 21.12.20072;

4) în conformitate cu legea penală în vigoare – în 
ipoteza includerii în documentele contabile, fiscale 
sau financiare a unor date denaturate privind venitu-
rile sau cheltuielile – nu se mai cere ca denaturarea 
datelor incluse în respectivele documente să aibă un 
caracter vădit.

Care a fost oportunitatea operării de amendamen-
te la art.244 CP RM prin Legea pentru modificarea 
unor acte legislative din 19.12.2011? Răspunsul la 
această întrebare îl găsim în nota de argumentare la 
proiectul legii respective, elaborat de CCCEC: „Fă-
când o analiză a fenomenului întreprinderilor fanto-
me, constatăm că, în cadrul activităţii de întreprin-
zător, unii agenţi economici, în scopul diminuării 
obligaţiilor fiscale şi al legalizării mărfurilor de o 
provenienţă ilegală, utilizează scheme frauduloase 
caracterizate prin reflectarea în evidenţa contabilă a 
unor tranzacţii fictive, în baza documentelor elibera-
te de întreprinderi care nu-şi onorează obligaţiunile 
faţă de buget. Unul din scopurile urmărite prin crea-
rea întreprinderii fantomă este asigurarea tranzitului 
de documente corespunzătoare, menite să redea un 
caracter legal tranzacţiilor frauduloase. În acest caz, 
activitatea întreprinderii se bazează pe perfectarea 
şi eliberarea doar a documentelor (facturilor fisca-
le) care de fapt nu sunt bazate pe tranzacţii reale. 
Beneficiul din aceste tranzacţii este obţinut de către 
întreprinderea activă, prin majorarea cheltuielilor şi 
deducerilor taxei pe valoarea adăugată, legalizarea 
unor mărfuri, ascunderea veniturilor real obţinute 
etc. Deci, prejudiciul bugetului de stat este cauzat 
de întreprinderea activă, iar principalul instrument 
folosit de către aceasta este întreprinderea fantomă. 
Stabilirea la moment a răspunderii doar pentru în-
treprinderea fantomă nu permite recuperarea preju-
diciului cauzat bugetului de stat. În opinia noastră, 
odată cu modificarea cadrului juridic, vor fi create 
premise concrete de prevenire a activităţii întreprin-
derilor fantome şi de sancţionare a persoanelor ne-
mijlocit implicate în aceasta. Ca rezultat, vor spori 
încasările de impozite la bugetul public naţional, 
ceea ce va influenţa pozitiv asupra dezvoltării socie-
tăţii în ansamblu”3. 

După această precizare, referindu-ne la conţinu-
tul legal al infracţiunii prevăzute la art.244 CP RM, 
vom menţiona că fapta în cauză este incrimintă în-
tr-o variantă-tip şi într-o variantă agravantă.

Astfel, varianta-tip a infracţiunii examinate, spe-
cificată la alin.(1) art.244 CP RM, presupune evazi-

unea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organi-
zaţiilor fie prin includerea în documentele contabile, 
fiscale sau financiare a unor date denaturate privind 
veniturile sau cheltuielile, a unor cheltuieli care nu 
au la bază operaţiuni reale ori care au la bază opera-
ţiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea unor obiecte 
impozabile, dacă suma impozitului care trebuia să 
fie plătit depăşeşte 1.500 unităţi convenţionale.

În varianta sa agravantă, specificată la lit.b) alin.
(2) art.244 CP RM, evaziunea fiscală a întreprinderi-
lor, instituţiilor şi organizaţiilor conduce la neachita-
rea impozitului în proporţii deosebit de mari.

Generic, evaziunea fiscală constă în totalitatea 
procedeelor licite sau ilicite prin care cei interesaţi 
sustrag în tot sau în parte materia impozabilă obliga-
ţiilor fiscale. Evaziunea fiscală este cauzată de: dezi-
cerea contribuabilului de pactul social tacit, fenomen 
specific statelor al căror sistem public nu este eficient 
şi echitabil; percepţia asupra corectitudinii impune-
rii; interesul patrimonial de a evita impozitul parţial 
sau total. Evaziunea fiscală produce efecte specifice 
asupra statului, asupra altor contribuabili, precum şi 
asupra pieţei forţei de muncă. Statul îşi vede diminu-
ate veniturile proprii; indirect, diminuarea veniturilor 
etatice va afecta ansamblul social prin diminuarea re-
surselor utilizate în scopuri comune; contribuabilii de 
bună-credinţă suportă efectele redistribuirii sarcinii 
fiscale, pe sistemul vaselor comunicante. 

Evaziunea fiscală perturbă cursul normal al re-
producerii sociale şi împiedică dezvoltarea socială 
în general. Neachitarea impozitelor are ca efect re-
ducerea semnificativă a părţii de venituri a bugetului 
şi, în consecinţă, a capacităţii statului de a soluţiona 
problemele social-economice (de exemplu, de a fi-
nanţa astfel de domenii ca cel al ocrotirii sănătăţii, 
al educaţiei, al ştiinţei, al justiţiei etc.). În plan eco-
nomic, efectele vizează materia autofinanţării între-
prinderilor, dominării pieţelor, constituirii şi funcţi-
onării grupurilor multinaţionale etc. În plan social, 
evaziunea fiscală necombătută generează efecte di-
recte aducând atingere echităţii sociale, printr-o di-
minuare a nivelului de viaţă al unor contribuabili, 
precum şi mişcări sociale, de tipul grevelor sindicale 
ori delocalizări ale activităţilor economice.

Pericolul social al faptei incriminate la art.244 
CP RM se datorează neîndeplinirii de către făptuitor 
a obligaţiei stabilite la alin.(1) art.58 al Constituţiei: 
„Cetăţenii au obligaţia sa contribuie, prin impozite 
şi prin taxe, la cheltuielile publice”. De asemenea, 
să nu uităm că, potrivit alin.(1) art.29 din Declara-
ţia Universală a Drepturilor Omului, „orice persoană 
are îndatoriri faţă de colectivitate, deoarece numai 
în cadrul acesteia este posibilă dezvoltarea liberă şi 
deplină a personalităţii sale”.
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La nivelul legislaţiei, politica de luptă antievazi-
une include două direcţii complementare de acţiune: 
prevenirea evaziunii fiscale şi combaterea evaziunii 
fiscale. Prevenirea evaziunii fiscale implică măsuri 
pentru a facilita interacţiunea contribuabilului cu 
materia fiscală: măsuri juridice – simplificarea sarci-
nii fiscale şi a mecanismului de impunere; şi măsuri 
administrative – eficientizarea mecanismelor admi-
nistrative de gestiune a obligaţiilor fiscale. O tehnică 
mai agresivă constă în ameliorarea mecanismelor de 
control fiscal, având două obiective majore: amelio-
rarea recuperării impozitului şi detectarea evaziunii 
fiscale. Combaterea evaziunii fiscale are în vedere 
protejarea intereselor financiare publice prin aplica-
rea unei politici de control şi represiune din partea 
statului. Elaborarea de măsuri de protejare a siste-
mului fiscal împotriva manifestărilor infracţionale 
este o condiţie obligatorie şi esenţială pentru buna 
funcţionare a acestui sistem.

Pentru economia Republicii Moldova, soluţi-
onarea problemei contracarării evaziunii fiscale a 
întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor este de 
o însemnătate primordială. Aceasta se explică prin 
faptul că veniturile fiscale, încasate la buget, provin 
în cea mai mare parte nu de la persoanele fizice care 
nu practică activitate de întreprinzător4, dar de la ce-
lelalte categorii de contribuabili. În context, art.244 
CP RM este chemat să asigure combaterea numai a 
evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituţiilor şi or-
ganizaţiilor, considerată manifestarea cea mai peri-
clitantă sub aspect social a fenomenului de evaziune 
fiscală.

Din Raportul privind activitatea CCCEC în anul 
2011 (comparativ cu anii 2010, 2009), aflăm că nu-
mărul de infracţiuni de evaziune fiscală înregistrate 
ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor este 
de: 183 – în 2011; 182 – în 2010; 275 – în 20095. 
Alte cifre privind infracţiunile de evaziune fiscală 
înregistrate ale întreprinderilor, instituţiilor şi orga-
nizaţiilor sunt consemnate în statistica prezentată de 
MAI: 209 – în 2011; 200 – în 2010; 278 – în 20096. 
Vom trece cu vederea această discrepanţă dintre da-
tele statistice prezentate de CCCEC şi MAI şi vom 
constata că, deocamdată, nu se poate vorbi despre 
o reducere semnificativă a numărului de infracţiuni 
de evaziune fiscală înregistrate ale întreprinderilor, 
instituţiilor şi organizaţiilor. În afară de aceasta, nu 
trebuie să uităm de latenţa caracteristică săvârşirii 
infracţiunii prevăzute la art.244 CP RM.

Toate acestea potenţează necesitatea unui studiu 
aprofundat, ştiinţific argumentat al problemei inves-
tigate, actualitatea şi importanţa acesteia.

obiectul juridic generic al infracţiunilor econo-
mice, în general, şi al infracţiunii de evaziune fisca-

lă a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, în 
special, îl formează relaţiile sociale cu privire la eco-
nomia naţională (alias relaţiile sociale economice).

obiectul juridic special al infracţiunii analizate îl 
constituie relaţiile sociale cu privire la formarea bu-
getului public naţional pe calea îndeplinirii de către 
întreprinderile, instituţiile sau organizaţiile contribu-
abile a obligaţiunilor fiscale.

Conform alin.(1) art.2 al Legii Republicii Mol-
dova privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, 
adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
24.05.1996, sistemul bugetar, care este o parte in-
tegrantă a sistemului de finanţe publice ale statului, 
constituie bugetul public naţional şi include: a) bu-
getul de stat, care cuprinde totalitatea veniturilor şi 
cheltuielilor necesare pentru implementarea strate-
giilor şi obiectivelor Guvernului; b) bugetele unităţi-
lor administrativ-teritoriale care reprezintă bugetele 
satelor (comunelor), oraşelor, municipiilor, judeţe-
lor, unităţii teritoriale autonome şi mun. Chişinău; 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat; d) fondurile 
extrabugetare7.

Bugetul public naţional reprezintă instrumentul 
principal al statului, prin intermediul căruia sunt 
implementate strategiile şi obiectivele autorităţi-
lor publice. Impozitele constituie principala sursă 
a bugetului public naţional, precum şi mijlocul de 
reglementare a domeniului economic şi de punere în 
aplicare a politicii sociale. Într-o societate modernă, 
impozitele reprezintă forma principală de venituri 
ale statului, asigurând susţinerea financiară a acti-
vităţilor sale. Mijloacele băneşti, colectate de fisc, 
sunt destinate bugetului public naţional, fiind alocate 
ulterior pentru întreţinerea aparatului de stat, pentru 
apărarea naţională şi asigurarea ordinii publice, pen-
tru achitarea salariilor angajaţilor din sectorul public 
etc.

Politicile de impozitare sunt determinate de un şir 
de factori şi necesită atingerea unui echilibru între 
colectarea veniturilor suficiente pentru acoperirea 
cheltuielilor publice de bază şi necesitatea de a asi-
gura un mediu favorabil activităţii de întreprinzător. 
În condiţiile economiei Republicii Moldova, funcţi-
onarea eficientă a sistemului fiscal comportă o sem-
nificaţie cardinală. În ultimii ani, procesul de optimi-
zare a colectării impozitelor este cel care joacă rolul 
de principală măsură de asanare a bugetului public 
naţional. În această privinţă, pe de o parte, atestăm o 
anumită liberalizare a cadrului normativ fiscal, iar pe 
de altă parte, remarcăm o sporire a responsabilizării 
în materie de disciplină fiscală, punându-se un accent 
mai mare pe dinamizarea activităţii autorităţilor fis-
cale şi de control. Monitorizarea îndeplinirii de către 
contribuabili a obligaţiunilor fiscale a devenit una 
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dintre priorităţile statului. În acest plan, realizarea 
unei politici social-economice şi bugetare eficiente 
este asigurată printr-un set întreg de măsuri, inclusiv 
cele de natură juridico-penală.

obiectul material (imaterial) al infracţiunii spe-
cificate la art.244 CP RM îl reprezintă, după caz: 
1) documentele contabile, fiscale sau financiare;              
2) obiectele impozabile.

Nu prezintă relevanţă penală dacă documentele 
contabile, fiscale sau financiare au o existenţă fapti-
că – ca înscrisuri – sau sunt generate într-un mediu 
virtual. 

În conformitate cu prevederile Legii contabilită-
ţii a Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul 
Republicii Moldova la 27.04.20078, după modul de 
întocmire, deosebim două tipuri de documente con-
tabile: 1) documentele primare; 2) documentele cen-
tralizatoare. Documentele primare sunt documentele 
care consemnează pentru prima oară operaţiile eco-
nomice. La rândul lor, documentele centralizatoare 
sunt documentele ce grupează şi cumulează datele 
înscrise în documentele primare, ele cuprinzând ope-
raţii de acelaşi fel.

În acord cu prevederile Legii contabilităţii, do-
cumentul primar constituie confirmarea documen-
tară care justifică efectuarea operaţiu nii economice, 
acordă dreptul de a o efectua sau certifică producerea 
unui eveniment. Docu mentele primare se întocmesc 
în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este 
imposibil – nemijlocit după efectuarea operaţiunii 
sau după producerea evenimentului. Documentele 
primare întocmite conţin următoarele elemente obli-
gatorii: a) denumirea şi numărul documentului; b) 
data întocmirii documentului; c) denumirea, adresa, 
numărul de identificare de stat (codul fiscal) al enti-
tăţii în numele căreia este întocmit documentul; d) 
denumirea, adresa, numărul de identificare de stat 
(codul fiscal) al destinatarului documentului, iar 
pentru persoanele fizice – codul personal; e) conţi-
nutul faptelor economice; f) etaloanele cantitative şi 
valorice în care sunt exprimate faptele economice; 
g) funcţia, numele, prenumele şi semnătura, inclusiv 
digitală, a persoanelor responsabile de efectuarea şi 
înregistrarea faptelor economice.

Printre documentele primare se numără factura9, 
chitanţa etc. Factura este documentul primar emis 
de o companie (furnizorul), către o altă companie 
sau persoană (clientul), document ce conţine lista 
cu produsele vândute sau serviciile prestate clien-
tului de către furnizor; o factură mai conţine datele 
de identificare fiscală a clientului (emitentul), datele 
furnizorului (persoana fizică sau juridică), cota de 
taxă pe valoarea adăugată, precum şi preţul, canti-
tatea şi valoarea fiecărui produs vândut10. La rândul 

său, chitanţa este documentul primar prin care se 
face dovada primirii unei sume de bani, a unor bu-
nuri etc.

Printre documentele centralizatoare se numără 
Cartea mare sau balanţa de verificare şi alte registre 
centralizatoare, care servesc drept bază pentru în-
tocmirea rapoartelor financiare11.

În acord cu art.129 din Codul fiscal, prin „docu-
ment fiscal” se are în vedere darea de seamă fiscală, 
adică orice declaraţie, informaţie, calcul, notă infor-
mativă, alt document, care sunt prezentate sau tre-
buie să fie prezentate organului fiscal, privind calcu-
larea, achitarea, reţinerea impozitelor, majorărilor de 
întârziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor ori privind 
alte fapte ce ţin de naşterea, modificarea sau stinge-
rea obligaţiei fiscale.

Conform art.187 din Codul fiscal, darea de seamă 
fiscală, de regulă, trebuie să conţină: a) denumirea 
(numele şi prenumele) contribuabilului; b) codul fis-
cal al contribuabilului, iar, după caz, şi codul subdi-
viziunii acestuia; c) perioada fiscală pentru care se 
prezintă; d) tipul impozitului; e) obiectul impozabil 
(baza impozabilă); f) cota impozitului; g) facilităţile 
fiscale; h) suma impozitului; i) alte date şi informa-
ţii; j) semnătura, autentificată cu ştampilă, a persoa-
nelor responsabile – conducătorul şi contabilul-şef – 
ale contribuabilului sau semnătura contribuabilu lui 
(a reprezentantului acestuia) ori semnătura digitală 
aplicată în modul stabilit de Guvern.

Prin „document financiar” se înţelege documentul 
care reflectă formarea, adminis trarea sau repartizarea 
fondurilor băneşti cu caracter nerambursabil ale bu-
getelor12. De exemplu, conform Hotărârii Guvernului 
Republicii Moldova cu privire la aprobarea modului 
de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare 
a producătorilor agricoli, nr.167 din 09.03.201013, 
alocarea mijloacelor pentru beneficiarii de împrumu-
turi de la asociaţiile de economii şi împrumut se face 
la contul asociaţiilor de economii şi împrumut, cu 
anexarea listei producătorilor de producţie agricolă 
– beneficiari ai subvenţiei respective, pentru distri-
buirea ulterioară a mijloacelor băneşti beneficiarilor 
(formularele nr.1A şi 2A).

Cele trei noţiuni definite mai sus desemnează 
obiectul material (imaterial) atât în cazul modalită-
ţii de includere în documentele contabile, fiscale sau 
financiare a unor date denaturate privind veniturile 
sau cheltuielile, cât şi în cazul modalităţii de eviden-
ţiere în documentele contabile, fiscale sau financiare 
a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale 
ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat. În 
cazul acestor două modalităţi, produsul infracţiunii 
specificate la art.244 CP RM îl reprezintă documen-
tele contabile, fiscale sau financiare care fie conţin 
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date denaturate privind veniturile sau cheltuielile, fie 
conţin menţiuni privind cheltuieli care nu au la bază 
operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu 
au existat.

În ce priveşte modalitatea de tăinuire a unor 
obiecte impozabile, obiectul imaterial îl reprezintă 
obiectele impozabile.

În legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, nu 
găsim o definiţie a noţiunii „obiect impozabil”. La 
lit.a) alin.(9) art.6 al Codului fiscal, doar se menţi-
onează că obiectul impunerii îl constituie materia 
impozabilă. Totodată, la art.3 al Legii Republicii 
Moldova privind bazele sistemului fiscal, adoptate 
de Parlamentul Republicii Moldova la 17.11.199214 
(actualmente abrogate), se stabileşte că obiecte ale 
impunerii sunt: veniturile; beneficiul; valoarea măr-
furilor; operaţiunile cu hârtiile de valoare; folosirea 
resurselor naturale, inclusiv a pământului; genurile 
de activitate; bunurile persoanelor juridice şi fizice; 
valoarea adaugată a producţiei, a lucrărilor şi a servi-
ciilor prestate; alte obiecte impozabile în conformi-
tate cu legislaţia în vigoare.

Nu este de prisos să menţionăm că, potrivit art.11 
al Codului fiscal model al CSI din 09.12.200015, 
obiectul impozabil este obiectul având conotaţii va-
lorice, cantitative sau fizice, de a cărui prezenţă le-
gislaţia fiscală leagă obligaţia contribuabilului de a 
achita impozitul; obiecte impozabile pot fi: bunurile; 
veniturile; beneficiile; operaţiunile de livrare a măr-
furilor (lucrărilor; serviciilor); importul (exportul) 
de mărfuri dintr-o ţară în alta; alte obiecte stabilite 
de Codul fiscal model al CSI din 09.12.2000.

Interpretând prevederile normative reproduse mai 
sus, ajungem la concluzia că, în esenţă, obiectele im-
pozabile reprezintă acele fapte juridice care determi-
nă obligaţia contribuabilului de a achita impozitul.

Din dispoziţiile Codului fiscal reiese că obiecte 
impoza bile, care se referă la impozite, sunt:

1) În cazul impozitului pe venit: venitul din ori-
ce surse aflate în Republica Moldova, precum şi din 
orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu 
excepţia reducerilor şi scutirilor la care au dreptul, 
obţinut de persoanele juridice şi fizice rezidente ale 
Republicii Moldova care desfăşoară activitate de în-
treprinzător; venitul din orice surse aflate în Repu-
blica Moldova şi din orice surse aflate în afara Repu-
blicii Moldova pentru activitatea în Republica Mol-
dova, cu excepţia venitului din investiţii şi financiar 
din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, 
obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni stră-
ini şi apatrizi care desfăşoară activitate pe teritoriul 
Republicii Moldova; venitul estimat în conformitate 
cu art.225 şi 2251 ale Codului fiscal (în cazul în care 
lipseşte confirmarea surselor de venituri ale persoa-

nelor juridice şi fizice rezidente ale Republicii Mol-
dova care desfăşoară activitate de întreprinzător).

2) În cazul taxei pe valoarea adăugată: livrarea 
mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, 
reprezentând rezultatul activităţii lor de întreprin-
zător în Republica Moldova; importul mărfurilor, 
în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz 
sau consum personal importate de persoane fizice, a 
căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legisla-
ţia în vigoare, importate de către persoanele fizice; 
importul serviciilor în Republica Moldova.

3) În cazul accizelor: mărfurile supuse accizelor, 
specificate în anexa la titlul IV al Codului fiscal.

4) În cazul impozitului privat: bunurile proprieta-
te publică, inclusiv acţiunile.

5) În cazul impozitului pe bunurile imobiliare: 
bunurile imobiliare, inclusiv terenurile (terenuri 
cu destinaţie agricolă, terenuri destinate industriei, 
transporturilor, telecomunicaţiilor şi terenurile cu 
alte destinaţii speciale) din intravilan sau din extra-
vilan, clădirile, casele de locuit individuale, apar-
tamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile 
imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei 
de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani 
după începutul lucrărilor de construcţie.

Latura obiectivă a infracţiunii de evaziune fisca-
lă a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor are 
următoarea structură: 1) fapta preju diciabilă care se 
exprimă în acţiunea sau inacţiunea fie de includere în 
documentele contabile, fiscale sau financiare a unor 
date denaturate privind veniturile sau cheltuielile, a 
unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale 
ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie de 
tăinuire a unor obiecte impozabile; 2) urmările pre-
judiciabile sub forma neachitării impozitului, a cărui 
sumă depăşeşte 1.500 unităţi convenţionale; 3) le-
gătura cauzală dintre fapta prejudiciabilă şi urmările 
prejudiciabile.

Din cele menţionate mai sus, reiese că modalită-
ţile normative cu caracter alternativ ale faptei preju-
diciabile prevăzute la art.244 CP RM sunt: 

1) acţiunea de includere în documentele contabi-
le, fiscale sau financiare a unor date denaturate pri-
vind veniturile sau cheltuielile; 

2) acţiunea de evidenţiere în documentele conta-
bile, fiscale sau financiare a unor cheltuieli care nu 
au la bază operaţiuni reale ori care au la bază opera-
ţiuni ce nu au existat; 

3) acţunea sau inacţiunea de tăinuire a unor obiec-
te impozabile.

În esenţă, toate aceste trei modalităţi presupun 
înşelăciune sau abuz de încredere. Din această per-
spectivă, remarcăm că art.196 CP RM îndeplineşte 
rolul de normă generală în raport cu art.244 CP RM. 
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Aceasta întrucât art.196 CP RM se aplică ori de câte 
ori are loc o cauzare de daune materiale în proporţii 
mari, însoţită de înşelăciune sau de abuz de încrede-
re, cu condiţia să nu opereze prevederile unei norme 
speciale (de exemplu, a art.244 CP RM). Respectând 
regula fixată la art.116 CP RM, vom menţiona că, în 
cazul concurenţei dintre norma generală (art.196 CP 
RM) şi cea specială (art.244 CP RM), se va aplica 
numai norma specială.

În altă privinţă, în legătură cu conţinutul faptei 
prejudiciabile prevăzute la art.244 CP RM, vom 
menţiona că, în corespundere cu alin.(2) art.8 din 
Codul fiscal, contribuabilul este obligat, printre al-
tele: a) să ţină evidenţa contabilă conform formelor 
şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi să 
prezinte organului fiscal şi serviciului de colectare a 
impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale 
prevăzute de legislaţie; b) să prezinte informaţii veri-
dice despre veniturile rezultate din orice activitate de 
întreprinzător, precum şi despre alte obiecte ale im-
punerii; c) să achite la buget, la timp şi integral, su-
mele calculate ale impozitelor, asigurând exactitatea 
şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate; 
d) în caz de control al respectării legislaţiei fiscale, 
să asigure persoanelor cu funcţie de răspundere ale 
organelor cu atribuţii de administrare fiscală accesul 
liber în spaţiile de producţie, în depozite în localurile 
de comerţ, în alte încăperi şi locuri (cu excepţia în-
căperilor utilizate exclusiv ca spaţiu locativ) pentru 
inspectarea lor în scopul verificării autenticităţii da-
telor din documentele contabile, din dările de seamă, 
din declaraţiile fiscale, din calcule, precum şi a veri-
ficării îndeplinirii obligaţiilor faţă de buget, etc.

Din această perspectivă, privită ca cea dintâi mo-
dalitate a faptei prejudiciabile în cauză, includerea 
în documentele contabile, fiscale sau financiare a 
unor date denaturate privind veniturile sau cheltuie-
lile presupune indicarea în documentele respective a 
datelor care nu corespund realităţii şi care fie reflectă 
diminuat mărimea veniturilor, fie reflectă exagerat 
mărimea cheltuielilor.

În conformitate cu art.12 şi 14 din Codul fiscal, 
venitul impozabil este venitul brut, inclusiv facili-
tăţile acordate de patron, obţinut de contribuabil din 
toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu ex-
cepţia reducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, 
la care are dreptul contribuabilul conform legislaţiei 
fiscale. 

În ce priveşte cheltuielile, acestea reprezintă ac-
tele şi operaţiunile de întrebuinţare a unei sume de 
bani cu relevanţă materială sau tehnico-financiară, 
sumă necesară persoanei date în scopul şi cu finali-
tatea întreţinerii materiale, satisfacerii trebuinţelor şi 
necesită ţilor16.

La modalitatea examinată a faptei prejudiciabi-
le specificate la art.244 CP RM, se referă speţa ur-
mătoare: V.V. şi C.N. au fost învinuiţi de săvârşirea 
infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.244 CP RM, 
iar P.N. au fost învinuită de săvârşirea infracţiunii 
prevăzute la alin.(2) art.244 CP RM. În fapt, V.V. ac-
tiva în funcţia de manager-şef la ÎS „M.”, fiind res-
ponsabil, printre altele, de întocmirea şi prezentarea 
dărilor de seamă financiare, precum şi de organiza-
rea evidenţei contabile a întreprinderii date. Con-
trar obligaţiilor sale de serviciu, împreună şi prin 
înţelegere prealabilă cu contabilii-şefi C.N. şi P.N., 
V.V. a semnat declaraţiile cu privire la veniturile în-
treprinderii pentru perioada 1998-2002, întocmite 
de acestea. În aceste declaraţii, impozitul pe venit 
din activitatea de întreprinzător a fost diminuat cu 
2.103.210 lei17.

În alt context, art.244 şi 361 CP RM nu pot 
fi considerate norme concurente. În opinia lui 
A.Reşetnicov, pe care o sprijinim, nu este accepta-
bil ca noţiunea „confecţionarea documentelor false” 
(utilizată în art.361 CP RM) să fie aplicată în urmă-
toarele ipoteze: 1) modificarea conţinutului unor 
documente autentice; 2) introducerea în documente 
a constatărilor sau menţiunilor false. În caz contrar, 
se va admite o interpretare extensivă defavorabilă, 
pentru că art.361 CP RM ar fi aplicat la ipoteze pe 
care legiuitorul nu le are în vedere18. În consecin-
ţă, în situaţia de includere în documentele contabile, 
fiscale sau financiare a unor date denaturate privind 
veniturile sau cheltuielile, nici nu se pune problema 
posibilităţii calificării suplimentare conform art.361 
CP RM: noţiunile „includerea în documentele conta-
bile, fiscale sau financiare a unor date denaturate pri-
vind veniturile sau cheltuielile” (utilizată în art.244 
CP RM) şi „confecţionarea documentelor false” (uti-
lizată în art.361 CP RM) sunt două noţiuni care nu au 
puncte de tangenţă19. 

Aşadar, se va aplica nu art.244 CP RM, dar art.361 
CP RM în ipoteza de contrafacere a documentelor 
contabile, fiscale sau financiare.

Aceasta nu înseamnă că infracţiunea, prevăzută la 
art.244 CP RM, nu poate să formeze concurs real cu 
infracţiunea specificată la art.361 CP RM. În astfel 
de cazuri, noţiunile „includerea în documentele con-
tabile, fiscale sau financiare a unor date denaturate 
privind veniturile sau cheltuielile” şi „confecţiona-
rea documentelor false” se referă la documente dife-
rite, nu la acelaşi document. La un asemenea caz, se 
referă exemplul următor din practica judiciară: R.L. 
a fost condamnat în baza alin.(2) art.244 şi alin.(2) 
art.361 CP RM. În fapt, la 10.11.1999, acesta a în-
registrat ÎI „D.A.N.” pe numele lui D.A., devenind 
proprietarul şi conducătorul real al acestei între-
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prinderi. Venitul în mărime de 878,624 lei, obţinut 
de ÎI „D.A.N.” pe parcursul anilor 1999-2001, a fost 
tăinuit de R.L. pe calea prezentării organelor fiscale, 
prin intermediul lui D.A., a unor informaţii neveri-
dice în ce priveşte neînfaptuirea de către întreprin-
dere a activităţii de antreprenoriat, precum şi lipsa 
veniturilor şi a altor obiecte supuse impozitării. Ca 
rezultat, întreprinderea dată s-a eschivat de la achi-
tarea impozitului în sumă totală de 419.117 lei. De 
asemenea, R.L. a folosit două certificate false, eli-
berate chipurile din numele BC „B.E”, care atestau 
faptul că, în perioada 1999-2001, ÎI „D.A.N.” nu a 
efectuat operaţiuni prin intermediul contului bancar 
deschis la această bancă20.
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réSUMé
Le transport ferroviaire dans notre pays représente une activité de monopole exercée par I.S. „Calea 

Ferată din Moldova”(Chemin de Fer de Moldova). Les relations commerciales entre l’entreprise de 
transport ferroviaire et l’expéditeur de marchandises sont régies par le contrat. En cas de non-respect des 
obligations contractuelles, la partie coupable sera responsable en vertu du Code civil, Code de transport 
ferroviaire et du contrat conclu. Aussi, la connaissance de la pratique judiciaire a un rôle important dans 
l’application correcte de la législation.

RăSPUNDEREA  îN  CAzUL  TRANSPORTULUI 
FEROVIAR  DE  MăRFURI

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

se realizează în baza unui contract de transport. 
În contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile pe 
care calea ferată şi expeditorul şi-au asumat angaja-
mentul scris de a le respecta. Dacă una dintre părţi 
nu-şi onorează obligaţiile contractuale, în privinţa ei 
va fi angajată răspunderea juridică civilă. 

Prin esenţă, răspunderea juridică civilă poartă 
caracter patrimonial, fiind urmată de repararea pa-
gubelor materiale, morale, penalităţile de întârziere 
etc.1 Deoarece statul deţine monopolul transportului 
feroviar din Republica Moldova (prin intermediul 
Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”), 
libertatea părţilor de a negocia clauzele contractuale 
este restrânsă, aflându-ne în prezenţa unui veritabil 
contract de adeziune2. Anume aici îşi au originea nu-
meroasele probleme care apar şi mai apoi finalizează 
cu răspunderea juridică.

În instanţele judecătoreşti naţionale, cele mai frec-
vente litigii din domeniul transportului feroviar sunt 
înregistrate între Î.S. „Calea Ferată din Moldova” şi 
firmele de expediţie, în legătură cu transportarea de-
fectuoasă a mărfurilor peste hotarele ţării, în special 
în Ucraina şi Federaţia Rusă3. Furtul mărfurilor, scur-
gerea lichidelor, alterarea produselor generează ne-
mulţumiri din partea expeditorilor, respectiv noi şi noi 
procese de judecată împotriva căii ferate. Ca exemplu, 
în perioada ianuarie 2008-mai 2012, Curtea Supremă 
de Justiţie a examinat 44 de dosare de acest fel4. 

Pentru angajarea răspunderii, trebuie să fie întruni-
te o serie de condiţii, şi anume: prezenţa faptei ilici-
te din partea căii ferate, care se poate manifesta prin 
pierderea mărfii, avarierea acesteia, nerespectarea ter-
menului de aducere la destinaţie etc.; existenţa unui 
prejudiciu, suportat de către expeditor sau destinatar; 

P articularităţile răspunderii în transportul fe-
roviar. Transportarea mărfurilor pe calea ferată 

legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudi-
ciu, precum şi culpa căii ferate. 

Răspunderea în transportul feroviar este angajată 
în temeiul normelor din Codul civil, Codul transpor-
tului feroviar şi Regulamentul privind prestările de 
servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, măr-
furi şi mesagerii în interes propriu nr.238 din 20055. 
În stadiul de proiect se află Regulamentul transportu-
lui de mărfuri pe calea ferată din Moldova6. 

Angajarea răspunderii în transportul feroviar pre-
zintă o serie de particularităţi: 

a) Calea ferată răspunde pentru pagubele produse 
din momentul preluării la transport şi până la pre-
darea către destinatarul mărfurilor (art.128 Codul 
transportului feroviar).

b) În privinţa căii ferate, operează prezumţia vi-
novăţiei la producerea prejudiciului. Cu alte cuvin-
te, răspunderea în contractul de transport feroviar de 
mărfuri se întemeiază pe culpa cărăuşului, care se 
prezumă. Dacă marfa a fost adusă la destinaţie cu de-
fecte – deteriorări, lipsuri, pierderi – se consideră că 
vinovată este calea ferată, deoarece ea nu şi-a onorat 
în mod corespunzător obligaţiile asumate prin con-
tract. Bineînţeles, de la regula dată există şi excepţii 
pe care le vom examina. 

c) Calea ferată poate fi eliberată de răspundere 
dacă va dovedi că prejudicierea mărfurilor a fost ge-
nerată de cauze care exclud vinovăţia sa, cum ar fi: 
vinovăţia expeditorului ori a destinatarului, caracte-
risticile naturale ale mărfii, defectele ambalajului, 
nivelul ridicat de umiditate al mărfii predate, alte 
defecte. După cum reuşit subliniază profesorul rus                                      
А.Е. Егоров, pentru a se elibera de răspundere, că-
răuşul va trebui să demonstreze că a depus efort şi 
stăruinţă, dar nu a putut evita prejudicierea mărfii7. 
Altfel spus, calea ferată va trebui să aducă dovezi că 
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a luat toate măsurile care erau necesare în acel mo-
ment. Dacă va reuşi, prezumţia vinovăţiei va dispare, 
respectiv calea ferată va fi eliberată de răspundere. 

d) În calitate de sancţiune cel mai frecvent se apli-
că amenda (pentru tragerea cu întârziere a vagoane-
lor la încărcare şi descărcare; încărcarea peste limita 
capacităţii de încărcare; tragerea pentru încărcare a 
vagoanelor necurăţate etc.).

f) În transportul feroviar, îşi are aplicarea prin-
cipiul răspunderii limitate prin care se înţelege că 
mărimea despăgubirilor este strict stabilită de Codul 
transportului feroviar. Pe lângă aceasta, persoana pă-
gubită mai poate cere beneficiul neobţinut – venitul 
ratat (art.14 alin.(2) CC RM). 

Răspunderea pentru lipsa şi deteriorarea măr-
furilor. Transportatorul poartă răspundere materială 
pentru pierderea, lipsa, deteriorarea mărfurilor, dacă 
aceste acţiuni au avut loc între momentul preluării şi 
cel al livrării mărfurilor către destinatar. Transporta-
torul este răspunzător pentru întârzierea aducerii măr-
furilor la destinaţie, dar şi pentru neexecutarea altor 
obligaţii contractuale (art.1007 alin.(1) CC RM).

Până la începerea transportului, părţile sunt obli-
gate să întocmească un act comercial. Actul comer-
cial este documentul care confirmă starea mărfii pre-
date la transport (art.154 alin.(7) Codul transportului 
feroviar). Dacă una dintre părţi nu este de acord cu 
conţinutul actului, poate să-şi înscrie rezervele sale 
în cuprinsul acestuia. Întocmirea corectă a actului co-
mercial are o mare importanţă, deoarece de felul în 
care el a fost întocmit, depinde încasarea pagubelor 
pentru marfa pierdută ori deteriorată8.

Însă Codul transportului feroviar nu dă răspuns 
la o întrebare: dacă calea ferată întocmeşte din oficiu 
actul comercial, la care destinatarul nu participă, va fi 
sau nu valabil un asemenea document? Apare şi altă 
întrebare, dacă calea ferată refuză întocmirea actului 
comercial, cum se va proceda? Legislaţia nu oferă 
răspuns, iar în doctrină (G.B. Astanovski, V.T. Smir-
nov) se menţionează doar că reclamantul va trebui să 
prezinte în instanţă copia cererii prin care a solicitat 
întocmirea actului comercial. Dacă întocmirea actului 
comercial i-a fost refuzată, se va anexa răspunsul în 
scris al şefului staţiei de calea ferată (dacă un aseme-
nea răspuns există) 9. 

Speţă. SRL „Astra” a înaintat cerere de chemare în 
judecată împotriva Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, 
invocând că la momentul recepţionării mărfii a depis-
tat lipsa a 314 saci cu ciment alb, cauzându-i-se un 
prejudiciu de 3.250 dolari SUA. 

Instanţa de fond a dat câştig de cauză reclamantu-
lui, hotărârea fiind menţinută şi de instanţele de apel şi 
recurs. Astfel, Curtea Supremă de Justiţie a constatat 
că vagoanele cu marfă au fost preluate de către Î.S. 

„Calea Ferată din Moldova” la 18.05.02 şi distribuite 
pe adresa destinatarului SRL „Astra”, pe linia căii fe-
rate Bereşti-Ungheni. În perioada de până la 20.05.02, 
vagoanele s-au aflat sub paza Î.S. „Căii Ferate din 
Moldova”. La momentul descărcării, a fost perfectat 
doar actul de primire. Actul comercial de constatare a 
lipsei mărfurilor nu a fost întocmit din cauza refuzului 
staţiei căii ferate. 

În fine, Curtea Supremă de Justiţie a decis că ca-
lea ferată poartă răspundere pentru integritatea măr-
furilor aflate sub supravegherea sa, ea fiind obligată 
să le aducă în staţia de destinaţie şi să le predea des-
tinatarului indicat în scrisoarea de trăsură10.

Pierderea mărfurilor. Mărfurile se consideră 
pierdute dacă nu au fost eliberate destinatarului, la 
cererea acestuia, în termen de 30 de zile de la data ex-
pirării termenului de transportare, indicat în scrisoa-
rea de trăsură (art.132 Codul transportului feroviar). 
Mărfurile care au sosit după expirarea acestui termen, 
destinatarul este în drept să refuze a le primi11. 

În legătură cu necesitatea aşteptării termenului de 
30 de zile pentru ca marfa să fie considerată pierdută, 
profesorul A.V. Rasulov are o părere critică, afirmând 
că este exagerat de mare: „Nu înţelegem de ce expedi-
torul (sau destinatarul) mărfii ar trebui să aştepte atâta 
timp pentru ca marfa să fie recunoscută pierdută şi el 
să poată primi despăgubirea în schimbul pierderii ei. 
Luând în consideraţie că în relaţiile economiei de pia-
ţă o asemenea aşteptare îndelungată este în detrimen-
tul afacerilor şi poate aduce pagube comercianţilor, 
devine foarte clar că termenul de 30 de zile trebuie 
revăzut, în sensul micşorării lui de două ori”12. 

Ne raliem opiniei profesorului A.V. Rasulov şi ve-
nim cu aceeaşi întrebare, de ce un termen de 30 de 
zile? Suprafaţa teritorială a Republicii Moldova este 
relativ mică şi dacă în Federaţia Rusă, a cărei teri-
toriu este incomparabil mai mare, acest termen este 
considerat nepotrivit şi se propune micşorarea lui de 
două ori, atunci în Codul transportului feroviar al Re-
publicii Moldova cu atât mai mult, el ar trebui redus 
de 10 ori. 

Or, cum se explică situaţia paradoxală în care A 
(fabrica de vinuri din or.Cahul) şi B (fabrica de produ-
cere a sticlei din mun.Chişinău), fiind în relaţii de vân-
zare-cumpărare a sticlei pentru îmbutelierea vinului, 
apelează la serviciile căii ferate care însă aduce marfa 
la destinaţie cu întârziere. Conform legii, fabrica A ar 
trebui să aştepte 30 de zile şi numai după aceasta va 
fi în drept să ceară contravaloarea mărfii, timp în care 
va suporta pierderi considerabile în afacere. Este ştiut 
faptul că distanţa de la Chişinău până la Cahul poate 
fi parcursă cu trenul în 6 ore, şi atunci ne întrebăm, la 
ce bun 30 de zile de aşteptare? 

Mai mult ca atât, la art.132 din Codul transportu-



Nr. 7, 2012REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

22

lui feroviar este stabilit încă un termen, şi mai înde-
lungat, de 4 luni pentru transportul mărfurilor în trafic 
mixt direct. Criticile în cazul dat rămân a fi aceleaşi, 
de aceea este necesară şi micşorarea acestui termen, el 
fiind exagerat de mare. Menţionăm că atât în primul, 
cât şi în al doilea caz, la fixarea termenelor în legis-
laţia feroviară nu s-a ţinut cont de specificul naţional, 
realizându-se o simplă preluare a normelor juridice 
din legislaţia altor state, în special din Regulamentul 
transportului feroviar al fostei URSS.

Folosirea greşită în Codul transportului ferovi-
ar a noţiunii de „amendă”. În Codul transportului 
feroviar, ca sancţiune financiară este folosită amenda. 
De exemplu, pentru indicarea greşită în scrisoarea de 
trăsură a denumirii mărfii, expeditorul este obligat să 
achite o amendă căii ferate în mărimea a cinci taxe 
de transport pentru întregul parcurs (art.133); pentru 
utilizarea neautorizată a vagoanelor şi containerelor, 
amenzile se achită în mărime înzecită (art.134); pen-
tru reţinerea vagoanelor, calea ferată aplică amenda 
în mărime de 3,6 lei pentru fiecare oră de staţionare 
neproductivă a vagonului. 

Problema pe care o vedem aici ţine de oportunitatea 
folosirii noţiunii de amendă. Or, amenzile se aplică în 
conformitate cu prevederile Codului contravenţional, 
Codului penal, Codului fiscal, pe când relaţiile dintre 
calea ferată şi clienţi sunt raporturi de drept privat. 

Amenda îşi are justificare numai în relaţiile dintre 
contravenient şi stat, fiind aplicată de către stat prin 
organele sale abilitate – poliţia, inspectoratul fiscal, 
agenţiile de protecţie a concurenţei, consumatorilor 
etc. Din aceste considerente, prezenţa amenzii în 
Codul transportului feroviar nu-şi are o justificare 
deplină. Corect ar fi înlocuirea acesteia cu penali-
tatea.

Amenda – o moştenire a perioadei sovietice. La 
alcătuirea Codului transportului feroviar, legiuitorul a 
fost inspirat de legislaţia fostei Uniunii Sovietice, în 
care amenda era aplicată de către întreprinderile fero-
viare, ca structuri de stat. 

Odată cu proclamarea independenţei Republicii 
Moldova, situaţia s-a schimbat. Deşi au rămas câteva 
sute de întreprinderi de stat, printre care şi Întreprin-
derea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, acestea 
nu sunt organe de stat, ci persoane juridice de drept 
privat. Aşadar, nu trebuie confundată sintagma „între-
prindere de stat” cu organele statului. Întreprinderea 
de Stat „Calea Ferată din Moldova” este un subiect al 
activităţii de întreprinzător în care statul este doar fon-
dator. În rest, ea poate participa la relaţiile de comerţ 
aşa cum o fac organizaţiile comerciale – societăţile pe 
acţiuni, societăţile cu răspundere limitată, cooperati-
vele etc.

La problema dată s-a atras atenţia şi în literatura de 

specialitate. Se menţionează că „răspunderea sub for-
mă de amendă nu este reuşită. Amenda nu este com-
patibilă cu răspunderea contractuală”. Mai mult chiar, 
autorul propune ca cel vinovat să plătească, alături 
de amendă, şi prejudiciul rămas neacoperit13. Soluţia 
poate fi preluată şi pentru Codul transportului ferovi-
ar al Republicii Moldova. 

O altă propunere cu referire la amendă este că 
aceasta trebuie achitată pentru fiecare oră de întâr-
ziere şi nu în funcţie de greutatea mărfurilor, aşa cum 
se face în redacţia actuală a Codului transportului fe-
roviar. Dacă penalitatea va fi încasată pentru ora de 
întârziere, subiecţii vor deveni mai disciplinaţi14.

Venitul ratat. În temeiul art.14 alin.(2) al Codului 
civil, alături de cheltuielile ce ţin de pierderea şi dete-
riorarea bunurilor (prejudiciu efectiv), persoana lezată 
într-un drept al său poate cere şi beneficiul neobţinut 
prin încălcarea dreptului (adică venitul ratat). 

Problema venitului ratat este una discutabilă, deoa-
rece este foarte dificil de a stabili cu exactitate cuan-
tumul acestuia. În literatura de specialitate, problema 
dată a fost abordată diferit. Astfel, autorii români 
(C.Stanciu, A.Pop, T.Ciobanu şi N.Bobică) sublinia-
ză că întreprinderea de transport feroviar este obligată 
să-l despăgubească pe beneficiar numai pentru preju-
diciul efectiv, nu şi pentru beneficiul nerealizat15. 

Nu putem fi de acord cu asemenea puncte de ve-
dere din cel puţin două motive: primul, atât Codul ci-
vil al Republicii Moldova, cât şi legislaţia feroviară, 
nu interzic repararea beneficiului nerealizat (venitu-
lui ratat); al doilea, practica judiciară din Republica 
Moldova ne dovedeşte clar că instanţele judecătoreşti 
acordă venitul ratat. 

Opinii interesante au profesorii ruşi care sunt de 
părerea că în legislaţie, căii ferate i se acordă un statut 
privilegiat, fapt ce vine în contradicţie cu principiul 
de bază al dreptului civil – principiul egalităţii păr-
ţilor16. Din considerentul că calea ferată reprezintă o 
întreprindere monopolistă, este necesar a institui îm-
potriva ei măsuri sporite de răspundere17. 

Reţinerea vagoanelor în timpul încărcării-des-
cărcării mărfurilor. Reţinerea se manifestă prin pre-
zentarea cu întârziere sau prin pornirea cu întârziere 
a vagoanelor la (de la) locurile de încărcare-descăr-
care. Pentru fiecare oră de întârziere legea stabileşte 
o amendă. 

În conformitate cu prevederile art.135 din Codul 
transportului feroviar, pentru reţinerea vagoanelor, 
calea ferată aplică amendă în mărime de 3,6 lei pen-
tru fiecare oră de staţionare neproductivă a vagonului. 
Pentru reţinerea cisternelor mărimea amenzii se du-
blează, iar pentru reţinerea vagoanelor frigorifice, se 
triplează. În schimb, reţinerea vagoanelor până la 15 
min nu se ia în calcul. 
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De asemenea, dacă în condiţiile de mai sus ar 
rezulta pagube, pe lângă penalităţi, expeditorul este 
obligat să repare prejudiciile cauzate căii ferate şi 
chiar să răspundă din punct de vedere penal18.

În practică adeseori apar conflicte în legătură cu re-
ţinerea vagoanelor la descărcare. Fie că ora de sosire 
nu este fixată, fie din alte motive, însă vagoanele căii 
ferate sunt reţinute. Calea ferată invocă că reţinerea 
s-a produs din vina destinatarului care nu a reuşit în 
termen să descarce mărfurile, în timp ce destinatarul 
motivează că a fost informat cu întârziere despre fap-
tul parvenirii acestora în staţie. Ca exemplu, în acest 
sens, aducem o speţă judecată de Curtea Supremă de 
Justiţie a RM.

Speţă. S.A. „Calcar” din or.Anenii Noi a înaintat 
o cerere de chemare în judecată împotriva Î.S. „Calea 
Ferată din Moldova”, solicitând restituirea sumei de 
25.182 lei luate de către calea ferată din contul S.A. 
„Calcar” cu titlu de amendă în legătură cu reţinerea 
vagoanelor sub descărcare.

Instanţele de fond şi apel au decis ca din contul 
pârâtului să fie încasată întreaga datorie. Nefiind de 
acord, calea ferată a formulat recurs. Examinând re-
cursul, Curtea Supremă de Justiţie a RM a decis că 
acesta este inadmisibil din următoarele considerente: 
1) reţinerea vagoanelor sub descărcare a avut loc nu 
din vina S.A. „Calcar”, ci din vina Î.S. „Calea Ferată 
din Moldova”, una din subdiviziunile căreia – Secţia 
lucrări de încărcare-descărcare Chişinău – se obligase 
prin contract să descarce la timp încărcăturile şi să nu 
admită staţionarea vagoanelor peste normă.

În final, Curtea Supremă de Justiţie a respins re-
cursul motivând că reţinerea vagoanelor la descărcare 
s-a produs din vina căii ferate19.

Depăşirea termenului de transportare a măr-
furilor. Pentru depăşirea termenului de transportare 
a mărfurilor, calea ferată achită penalităţi (art.131 
Codul transportului feroviar). Însă mărimea acestor 
penalităţi, din nefericire, nu este prevăzută în legis-
laţie. Prin urmare, în caz de întârziere a transportării 
încărcăturii la destinaţie, calea ferată va purta răspun-
dere în proporţie de 100% din taxa de transport fiind 
obligat să repare şi prejudiciul cauzat astfel (art.1007 
alin.(2) Cod civil). 

În literatura de specialitate, răspunderea în mări-
me de 100% din taxa de transport stabilită de Codul 
civil este privită ca o penalitate drastică20. În Regu-
lamentul transportului feroviar al URSS, spre exem-
plu, pentru întârziere, calea ferată plătea expeditoru-
lui o penalitate în proporţie de la 15% până la 90% 
din taxa de transport, în funcţie de durata întârzierii 
(art.153) 21.

Răspunderea pentru autenticitatea informaţii-
lor înscrise în documentele de transport. Obligaţia 

de a completa scrisoarea de trăsură revine expeditoru-
lui de mărfuri (art.53 alin.(1) Codul transportului fe-
roviar). Pentru aceasta este nevoie de o atenţie sporită, 
deoarece cea mai mică greşeală poate genera pierderi 
şi cheltuieli majore pentru ambele părţi. 

Calea ferată poate să verifice datele din scrisoarea 
de trăsură, dar nu este obligată să o facă. Dacă în tim-
pul verificării a depistat greşeli, calea ferată poate să 
refuze transportarea până când expeditorul va elimina 
greşelile. În toate cazurile, cheltuielile de verificare 
şi răspunderea pentru erori sunt pe seama expedito-
rului.

O problemă ce apare în practică constă în faptul că 
expeditorul în scrisoarea de trăsură indică greşit canti-
tatea de mărfuri, iar cărăuşul la preluarea mărfii nu ve-
rifică corespunderea acestor date. La origine, de fapt, 
stă reglementarea confuză pe care o avem în legislaţie: 
Codul civil stabileşte că la preluarea încărcăturii, cără-
uşul este obligat să verifice corespunderea datelor din 
scrisoarea de trăsură cu numărul, cantitatea şi semnele 
coletelor (art.997 alin.(1) pct.a) şi alin.(2)), în timp ce 
Codul transportului feroviar prevede că calea ferată 
este în drept să verifice (art.53 alin.(2)). Prin urmare, 
legea nu dă un răspuns clar şi apare întrebarea: la pre-
luarea mărfii, calea ferată este sau nu obligată să ve-
rifice corespunderea datelor din scrisoarea de trăsură 
cu cele de fapt? Conform prevederilor Codului civil 
procedura respectivă este obligatorie, pe când Codul 
transportului feroviar stabileşte că ea este facultativă. 
Într-un final, prioritate se acordă legii speciale, adică 
Codului transportului feroviar. 

Suntem de părerea că cea mai reuşită ar fi solu-
ţia potrivit căreia înainte de preluarea mărfurilor la 
transport, calea ferată să fie obligată de a efectua 
verificarea acestora sub toate aspectele (greutate, 
număr, dimensiune, grad de pericol, posibilitate de 
alterare pe parcurs).

Răspunderea în legătură cu modificarea con-
tractului pe parcursul transportării. Expeditorul 
poate să modifice contractul de transport până în mo-
mentul în care scrisoarea de trăsură nu a fost predată 
destinatarului. El poate cere cărăuşului să nu trans-
porte încărcătura mai departe ori să schimbe locul de 
livrare (art.1001 alin.(1) Cod civil). 

Astfel vedem cum expeditorul mărfurilor poate 
da indicaţii căii ferate privind înapoierea mărfurilor 
în staţia de expediţie; oprirea mărfii pe parcurs; amâ-
narea eliberării mărfii; eliberarea mărfii unei alte per-
soane decât destinatarul; eliberarea mărfii la altă staţie 
decât cea de destinaţie22.

Modificarea contractului de transport se poate face 
numai printr-o declaraţie scrisă. Declaraţia trebuie 
semnată de expeditor, trecută pe duplicatul scrisorii 
de trăsură şi prezentată staţiei căii ferate de pornire. 
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La rândul său, şeful staţiei de cale ferată este obligat 
să anunţe imediat conductorul locomotivei, staţia căii 
ferate, destinatarul iniţial şi noul destinatar al mărfu-
rilor. 

În legătură cu schimbarea destinaţiei mărfurilor, 
cele mai multe cheltuieli le suportă destinatarul iniţi-
al, fiindcă el s-a pregătit deja de primirea mărfii, an-
gajând muncitori, închiriind camioane, depozite ş.a., 
iar decizia expeditorului de a schimba brusc destinaţia 
mărfii îi poate aduce pagube considerabile. Din acest 
considerent, Codul transportului feroviar stabileşte că 
partea la a cărei cerere s-a efectuat schimbarea poar-
tă răspundere faţă de destinatarul iniţial al mărfurilor 
pentru consecinţele acestei schimbări (art.58). 

Asigurarea mărfurilor. Legea (Codul civil şi Co-
dul transportului feroviar) nu impune şi nici nu inter-
zice asigurarea mărfurilor transportate pe calea ferată. 
În consecinţă, asigurarea mărfurilor în transportul fe-
roviar rămâne la discreţia părţilor. 

Fiind supus unor riscuri de afacere, cel mai inte-
resat în asigurarea mărfurilor se arată expeditorul. De 
aceea, o soluţie ar fi ca în Codul transportului feroviar 
să fie inserată o normă ce ar stabili obligativitatea asi-
gurării mărfurilor. Prin introducerea asigurării obliga-
torii a mărfurilor în transportul feroviar, companiile 
de asigurări vor prelua asupra lor riscurile de trans-
port, iar în cazul apariţiei unor accidente, vor achita 
expeditorilor pagubele real suportate. În aşa mod, ar 
dispare o parte din problemele pe care le avem în pre-
zent în legătură cu răspunderea căii ferate23.

Acţiunea în judecată. Dreptul de acţiune împo-
triva căii ferate îl pot exercita expeditorul şi desti-
natarul mărfurilor. Acţiunea în judecată împotriva 
cărăuşului trebuie să fie precedată, în mod obliga-
toriu, de formularea unei reclamaţii, în caz contrar, 
în temeiul prevederilor art.267 pct.(a) din Codul de 
Procedură Civilă al R.Moldova, instanţa de judecată 
va scoate cererea de pe rol. 

În conformitate cu dispoziţiile Codului transpor-
tului feroviar, acţiunea se intentează în instanţa jude-
cătorească competentă, în a cărei rază îşi are sediul 
administraţia căii ferate. Termenul de intentare a acţi-
unii este de un an de la data producerii evenimentului 
ce a servit drept temei pentru înaintarea reclamaţiei 
(art.161 alin.(2)). Acelaşi termen de un an este stabi-
lit şi pentru înaintarea acţiunilor de către calea ferată 
împotriva expeditorilor şi destinatarilor de mărfuri 
(art.162 alin.(1)). 

Este important de reţinut că termenul de 30 de zile, 
stabilit de lege pentru înaintarea pretenţiilor faţă de 
calea ferată, nu se include în termenul de prescripţie 
prevăzut pentru adresarea cu acţiune în judecată. Dacă 
răspunsul la reclamaţie a fost acordat până la expira-
rea celor de 30 de zile, prescripţia dreptului la acţiune 

începe a se calcula din momentul primiri răspunsului 
în formă scrisă24. 

Concluzii şi recomandări. Generalizând cele ex-
puse, reiterăm că răspunderea cărăuşului din trans-
portul feroviar este o răspundere contractuală. Din 
nefericire, în prezent legislaţia feroviară a Republicii 
Moldova este cea mai veche şi cea mai imperfectă 
dintre ţările Europei de Est. 

În primul rând, statul nostru nu dispune de un act 
normativ consacrat transportului feroviar de mărfuri. 
În lipsa unor reglementări naţionale la acest capitol, 
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” 
aplică un şir de acte normative aprobate de fostul Mi-
nister al Căilor de Comunicaţii al URSS în perioada 
anilor 1964-1983, în special Regulamentul Căilor Fe-
rate al U.R.S.S. din 1964. 

Luând în consideraţie tendinţele europene ale RM, 
situaţia dată este una anormală. În acest context, apro-
barea unui Regulament al transportului de mărfuri pe 
calea ferată în Republica Moldova a devenit o priori-
tate ce necesită a fi implementată cât mai urgent. 

O altă problemă ţine de utilizarea cuvântului amen-
dă în transportul feroviar. Or, raporturile de transport 
care apar între expeditorul de mărfuri şi calea ferată 
au la bază contractul de transport, de unde răspunde-
rea pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale este 
o răspundere contractuală, bazată pe relaţii de drept 
privat, pe când amenzile îşi găsesc aplicarea doar în 
Codul contravenţional. Din acest considerent, reco-
mandăm înlocuirea noţiunii de ,,amendă” cu termenul 
de penalitate.

Din nefericire, mărimea penalităţii la care Co-
dul transportului feroviar face referire în art.131 nu 
este concretizată. În consecinţă, în caz de întârziere 
a transportării încărcăturii la destinaţie, se vor aplica 
imediat dispoziţiile art.1007 alin.(2) din Codul civil şi 
cărăuşul va purta răspunderea în proporţie de 100% 
din taxa de transport fiind obligat să repare şi prejudi-
ciul cauzat astfel. 

Deoarece răspunderea în mărimea de 100% din 
taxa de transport este o penalitate severă, recoman-
dăm fixarea în Codul transportului feroviar a mărimii 
unei penalităţii pe care calea ferată să o achite în caz 
de întârziere. Cea mai bună soluţie ar fi stabilirea de 
penalităţi pentru fiecare oră de întârziere.

Legea (Codul civil şi Codul transportului feroviar) 
nu impune asigurarea mărfurilor transportate pe calea 
ferată, iar în consecinţă, aceasta rămâne la discreţia 
părţilor. O asemenea stare de lucruri este convenabilă 
pentru calea ferată, în timp ce expeditorul se află în 
faţa unui risc permanent. Prin urmare, în scopul re-
ducerii situaţiilor de risc, recomandăm ca în Codul 
transportului feroviar să fie inserată o normă prin care 
asigurarea mărfurilor să devină obligatorie. 
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SUMMArY
The proposed three main essentially viewed objectives of reforming the Center for Combating Eco-

nomic Crimes and Corruption are: „1. Center Ensure the independence from pressure and undue influ-
ence, 2. Increasing capacity to prevent and combat corruption at all levels, 3. Obtaining public support 
for anticorruption efforts”. Thus this project shows that the authors have proposed reforming the Center 
through 16 action-targets, which it expertise.

P 
re Centrul) este un organ de ocrotire a normelor 

de drept, specializat în contracararea infracţiunilor 
economico-financiare şi fiscale, precum şi a corup-
ţiei. 

Remarcăm că, conform Legii cu privire la Cen-
trul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Co-
rupţiei nr.1104 din 06.06.2002, Centrul este abilitat 
cu un şir de atribuţii:

a) preîntâmpinarea, depistarea, cercetarea şi cur-
marea contravenţiilor şi infracţiunilor economico-fi-
nanciare şi fiscale;

b) contracararea corupţiei şi protecţionismului;
c) prevenirea şi combaterea spălării banilor şi fi-

nanţării terorismului;
d) efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor 

de acte legislative şi a proiectelor de acte normative 
ale Guvernului, în vederea corespunderii lor cu poli-
tica statului de prevenire şi combatere a corupţiei1. 

obiectul examinării. Cu sprijinul Misiunii Euro-
pene de Consiliere în Politici Publice pentru Repu-
blica Moldova, Centrul a elaborat proiectul Strate-
giei de Reformare a Centrului pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei, ce se conturează 
în următoarele propuneri de reformare care vor efi-
cientiza funcţionarea sa în conformitate cu mandatul 
său primar – lupta împotriva corupţiei:

I. Asigurarea independenţei Centrului faţă de 
presiuni şi influenţe necorespunzătoare, prin im-
plementarea următoarelor acţiuni:

1.1. Schimbarea statutului Centrului în sistemul 
organelor de drept pentru favorizarea independenţei 
sale prin plasarea CCCEC sub control parlamentar, 
aprobarea structurii si a statelor de personal.

1.2. Schimbarea procedurii de numire și destituire 
a conducerii CCCEC pentru a elibera aceste funcţii 
de presiuni politice, introducerea criteriilor de profe-

sionalism pentru selectarea candidaţilor la funcţiile 
respective.

1.3. Creşterea stimulării financiare paralel cu ri-
dicarea nivelului de responsabilizare a colaborato-
rilor.

1.4. Asigurarea stabilităţii în funcţie și a perspec-
tivelor de avansare în carieră a colaboratorilor.

II. Sporirea capacităţilor de prevenire și comba-
tere a corupţiei la toate nivelurile, prin implementa-
rea următoarelor acţiuni:

2.1. Asigurarea bugetului suficient pentru exerci-
tarea eficientă a atribuţiilor Centrului. 

2.2. Adaptarea corespunzătoare a structurii inter-
ne a Centrului (organigrama), elaborarea și adoptarea 
fișelor de post ale colaboratorilor Centrului, conform 
rolului și competențelor revizuite ale Centrului.

2.3. Consolidarea capacităţilor Centrului de pre-
venire a corupţiei.

2.4. Dezvoltarea capacităţilor analitice ale Cen-
trului, inclusiv de dezvoltare a capacităţilor de efec-
tuare a investigaţiilor financiare în scopul depistării 
și confiscării averii obţinute pe cale ilicită.

2.5. Consolidarea capacităţilor Centrului de in-
vestigare a actelor de corupţie şi conexe. 

2.6. Clarificarea şi raţionalizarea competențelor 
procesuale ale Centrului şi delimitarea lor de alte or-
gane de urmărire penală. 

2.7. Îmbunătăţirea cadrului legislativ penal și 
procesual-penal pentru a înlătura dificultăţile în pro-
cesul urmăririi penale a infracţiunilor de corupţie, 
potrivit standardelor şi recomandărilor organismelor 
internaţionale.

2.8. Elaborarea indicatorilor de performanță a 
Centrului în conformitate cu cele mai bune practici 
de activitate a agenţiilor specializate anticorupţie, în 
funcţie de complexitatea şi eficienţa urmăririi penale 
(finalitatea dosarelor). 

III. obţinerea sprijinului public pentru efortu-

EXPERTIzAREA  PROIECTULUI  STRATEGIEI  DE 
REFORMARE  A  CENTRULUI  PENTRU  COMbATEREA 

CRIMELOR  ECONOMICE  ŞI  CORUPŢIEI
Alexandru CUZnEŢoV,

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

reambul. Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei (denumit în continua-
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rile anticorupţie, prin implementarea următoarelor 
acţiuni:

3.1. Lansarea și menţinerea unei campanii de in-
formare publică despre obiectivele și direcţiile de 
bază în reformarea Centrului.

3.2. Sporirea în continuare a transparenței și 
consolidarea componenței de comunicare publică a 
Centrului.

3.3. Eficientizarea monitorizării Centrului de că-
tre societatea civilă. 

3.4. Extinderea colaborării Centrului cu societa-
tea civilă.

Cercetări. Privite în esenţă, cele trei obiective 
principale de reformare a Centrului propuse sunt: „1. 
Asigurarea independenţei Centrului faţă de presiuni 
şi influenţe necorespunzătoare. 2. Sporirea capaci-
tăţilor de prevenire și combatere a corupţiei la toate 
nivelurile. 3. Obţinerea sprijinului public pentru efor-
turile anticorupţie”. Astfel atestăm faptul că autorii 
prezentului Proiect şi-au propus reformarea Centrului 
prin 16 acţiuni-ţinte, pe care le expertizăm în

Obiectivul I. Asigurarea independenţei Centru-
lui faţă de presiuni şi influenţe necorespunzătoa-
re:

1.1. Schimbarea statutului Centrului în sistemul 
organelor de drept pentru favorizarea independenţei 
sale prin plasarea CCCEC sub control parlamentar, 
aprobarea structurii și a statelor de personal, şi

1.2. Schimbarea procedurii de numire și desti-
tuire a conducerii CCCEC pentru a elibera aceste 
funcţii de presiuni politice, introducerea criteriilor 
de profesionalism pentru selectarea candidaţilor la 
funcţiile respective.

Autorii propun: pentru a asigura deplina inde-
pendenţă a Centrului de presiuni externe, inclusiv de 
ordin politic:

a) Modificarea art.8 alin.(1) al Legii 1104/2002 
(în continuare – Lege), anume: a modalităţii de nu-
mire a Directorului Centrului. Din textul Proiectului 
se conturează că Directorul urmează să fie numit de 
către Parlament, cu majoritate simplă (50%+1 din 
deputaţii aleşi), la propunerea Prim-ministrului pen-
tru un mandat de 5 ani (sau un alt mandat ce nu co-
incide cu cel al Parlamentului, Prim-ministrului) în 
baza criteriilor de profesionalism şi neafiliere politi-
că. Destituirea Directorului Centrului se va efectua 
de către Parlament, la propunerea Prim-ministrului 
sau a Colegiului Centrului, doar cu avizul pozitiv al 
tuturor fracţiunilor parlamentare. 

b) Modificarea art.8 alin.(3) al Legii, anume – a 
modalităţii de numire/destituire a vicedirectorilor 
Centrului. Se evidenţiază propunerea ca numirea/
destituirea lor să fie efectuată la propunerea Directo-
rului Centrului prin Hotărâre de Guvern.

Conturăm: prin modalităţile noi de numire/des-
tituire a Directorului, precum şi a vicedirectorilor 
Centrului, prin plasarea Centrului sub control parla-
mentar cu excluderea acestei instituţii din subordo-
narea Guvernului, se vor încălca flagrant prevederile 
normelor constituţionale, dar şi cele procesual pe-
nale:

a) la compartimentul numirea/destituirea Direc-
torului Centrului cu participarea Parlamentului, mo-
dificările propuse vin în contradicţie cu prevederile 
art.66 al Constituţiei RM „Atribuţiile Parlamentu-
lui”, în cuprinsul cărora nu găsim posibilitatea numi-
rii/destituirii Directorului Centrului. Or, dacă autorii 
se bazează pe prevederile lit. j) art.662, atunci s-ar 
presupune că Directorul Centrului devine persoană 
oficială din stat la acelaşi nivel, cum ar fi Procuro-
rul General etc. Mai mult, subliniem că Constituţia 
nu prevede înfiinţarea sau existenţa unor organe de 
urmărire penală care ar putea, eventual, să fie sub 
controlul nemijlocit al Parlamentului;

b) Centrul, chiar şi după promovarea reformei 
propuse, rămâne, accentuăm, un organ de urmări-
re penală, a cărui reglementare cade sub incidenţa 
art.124 din Constituţie, art.269 din Codul de proce-
dură penală, care prevăd că Procuratura conduce şi 
exercită urmărirea penală;

c) este o absurditate faptul că modificările pro-
puse de numire/destituire a conducerii Centrului şi 
cele privind plasarea sub control parlamentar exclud 
Centrul în totalitate de sub controlul Guvernului. 
Atunci cum trebuie înţeleasă propunerea autorilor ca 
numirea/destituirea Directorului să se efectueze în 
exclusivitate la propunerea exclusivă a Prim-minis-
trului, ceea ce prezintă un mecanism esenţial de con-
trol. Plus la aceasta, atragem atenţia şi la faptul că 
nemijlocit de către Guvern se controlează procedura 
de numire/destituire a vicedirectorilor Centrului.

Propuneri: în lumina celor prezentate, am dori 
să evidenţiem o propunere, ce ar putea soluţiona pe 
deplin problema privind independenţa Centrului faţă 
de presiuni şi influenţe necorespunzătoare, la care ne 
atrag atenţia autorii modificărilor. Este vorba despre 
extinderea împuternicirilor Colegiului Centrului, 
dezvoltarea lui ca un organ de monitorizare şi ad-
ministrare a activităţii Centrului, prin prisma parti-
cipării directe la numirea/destituirea Directorului şi 
a vice-directorilor, analogic cum se procedează la 
Consiliul Superior al Magistraturii. 

Numirea/destituirea Directorului Centrului, la 
propunerea Colegiului Centrului, de către Guvernul 
RM, la rândul său numirea/destituirea vicedirectori-
lor Centrului, la propunerea Directorului Centrului 
cu avizul pozitiv al Colegiului Centrului, de către 
Guvern, nu numai că va asigura independenţa Cen-
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trului, dar şi va fi posibil de a monitoriza candidaţii 
de către Colegiul Centrului, membrii în care vor fi 
aleşi în baza aceloraşi principii ca şi membrii Con-
siliului Superior al Magistraturii. La rândul său, Co-
legiul Centrului va juca acelaşi rol pentru Centru ca 
şi Consiliul Superior al Magistraturii pentru sistemul 
judiciar. 

1.3. Creşterea stimulării financiare paralel cu ri-
dicarea nivelului de responsabilizare a colaborato-
rilor. – Aviz pozitiv.

1.4. Asigurarea stabilităţii în funcţie şi a perspec-
tivelor de avansare în carieră a colaboratorilor. – 
Aviz pozitiv.

II. Sporirea capacităţilor de prevenire și comba-
tere a corupţiei la toate nivelurile, prin implementa-
rea următoarelor acţiuni:

2.1. Asigurarea unui buget suficient pentru exer-
citarea eficace a atribuţiilor Centrului. – Aviz po-
zitiv, cu excepţia propunerii privind direcţionarea 
unor sume financiare confiscate de către Centru nu 
bugetului de stat, ci bugetului Centrului. Este inac-
ceptabil, deoarece ar duce la apariţia unor interese 
materiale atât din partea colaboratorilor, cât şi a con-
ducerii Centrului, ei fiind cointeresaţi în examinarea 
convenabilă a dosarelor, ceea ce ar denatura serios 
principiul imparţialităţii.

2.2. Adaptarea corespunzătoare a structurii in-
terne a Centrului (organigrama), elaborarea şi 
adoptarea fişelor de post ale colaboratorilor Cen-
trului conform rolului și competenţelor revizuite ale 
Centrului.

Autorii propun: adoptarea unui nou concept al 
structurii Centrului, prezentat în Anexa 2, şi anume: 
formarea la nivel de aparat central a 5 direcţii gene-
rale, 2 servicii, 5 direcţii şi 1 birou, iar la nivel de 
subdiviziune teritorială a 2 direcţii şi 6 birouri.

Conturăm: prin prevederile art.4 al Legii se re-
glementează structura Centrului, şi anume: în alin.
(2) este expres prevăzut că „…numărul şi reşedin-
ţa subdiviziunilor teritoriale şi raza lor de activita-
te se aprobă de Guvern, la propunerea directorului 
Centrului”, iar alin.(4) al aceluiaşi articol dezvoltă 
ideea: „…subdiviziunile teritoriale pot fi amplasate, 
astfel încât să nu corespundă organizării adminis-
trativ-teritoriale a Republicii Moldova”. 

Inclusiv, atragem atenţia la atribuţiile Directoru-
lui Centrului prevăzute în Lege: Directorul „…de-
termină raza de activitate a subdiviziunilor teritori-
ale” (pct.1) lit.c)), „…aprobă schema de încadrare 
a aparatului central şi a subdiviziunilor teritoriale 
în conformitate cu structura şi în limitele efectivului 
aprobate de Guvern” (pct.1) lit.d)).

Propuneri: considerăm că această acţiune-ţintă 
de reformare a Centrului este necesar a fi exclusă, 

deoarece structura internă (organigrama) şi subdivi-
ziunile teritoriale sunt deja reglementate prin Lege 
şi nu necesită a mai fi o dată examinate/reformate – 
este doar necesar a aplica actul legislativ respectiv.

 2.3. Consolidarea capacităţilor Centrului de 
prevenire a corupţiei. – Aviz pozitiv.

 2.4. Dezvoltarea capacităţilor analitice ale Cen-
trului, inclusiv de dezvoltare a capacităţilor de efec-
tuare a investigaţiilor financiare în scopul depistării 
și confiscării averii obţinute pe cale ilicită. – Aviz 
pozitiv. 

2.5. Consolidarea capacităţilor Centrului de in-
vestigare a actelor de corupţie și conexe. – Aviz po-
zitiv.

2.6. Clarificarea şi raţionalizarea competențelor 
procesuale ale Centrului şi delimitarea lor de alte 
organe de urmărire penală. 

Autorii propun: revizuirea competenţelor Cen-
trului prin reducerea volumului de lucru pe anumite 
categorii de cauze ce nu sunt legate direct de actele 
de corupţie, acestea urmând a fi transferate altor or-
gane de urmărire penală, nespecializate. 

Conturăm: prin prevederile art.5 al Legii se re-
glementează atribuţiile Centrului, în prim-plan fiind 
plasată la alin.(1) lit. a), atribuţia de „... preîntâmpi-
nare, depistare, cercetare şi curmare a contravenţi-
ilor şi infracţiunilor economico-financiare şi fisca-
le”, urmată de alte atribuţii: contracararea corupţiei 
şi protecţionismului, prevenirea şi combaterea spă-
lării banilor şi finanţării terorismului, efectuarea ex-
pertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative 
şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, în 
vederea corespunderii lor cu politica statului de pre-
venire şi combatere a corupţiei.

Considerăm că la momentul fondării CCCEC, le-
giuitorul a dorit crearea unui organ de urmărire pe-
nală specializat, ce ar avea atribuţiile nominalizate 
supra (în total 7 atribuţii).

Făcând un calcul matematic simplu, pentru a 
stabili procentajul atribuţiilor (100%/7 atribuţii = 
14,28%), observăm că pentru fiecare atribuţie legiu-
itorul acordă 14,28% din competenţe. Conştientizăm 
că acest calcul matematic este exhaustiv şi că nu 
corespunde unei realităţi obiective. Însă acest pro-
centaj îl vom folosi pe parcursul cercetărilor ca un 
coeficient comparativ.

Autorii reformării Centrului recunosc şi accentuea-
ză faptul că „... conform analizelor şi statisticilor dis-
ponibile, CCCEC este suprasolicitat de competenţele 
sale pe infracţiunile economice, inclusiv nelegate de 
acte de corupţie, infracţiunile informaţionale şi de con-
trabandă...”, ce se cifrează la circa 60% din ocupaţie.

În cazul în care, în urma respectivei reformări, 
Centrului i se vor atribui competenţe restrânse, aces-
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tea constituind aproximativ 14,28-29% (calculul 
realizat în baza coeficientului stabilit mai sus), iar 
după cifra de ocupaţie – aproximativ 40% din cele 
avute anterior, considerăm inoportună crearea unui 
aşa organ de urmărire penală specializat cu com-
petenţe foarte restrânse. În opinia noastră, cel mai 
periculos este că respectiva propunere de reformare 
poate crea unele situaţii incerte în ce priveşte exer-
citarea celorlalte competenţe, mai ales cu caracter 
economico-financiar. Situaţia ar fi de aşa natură că 
s-ar impune necesitatea creării a încă unui organ sau 
grup de organe de urmărire penală, care ar prelua 
aceste competenţe retrase de la Centru (economico-
financiare, fiscale etc.).

Considerăm că autorii operează greşit cu atribu-
ţiile Centrului, care, în opinia lor, sunt prea extin-
se „...şi nu permit o mai bună orientare a resurselor 
disponibile pentru investigarea cazurilor de corupţie 
grave şi complexe de rezonanţă socială sporită”. Nu 
putem afirma că la momentul dat al dezvoltării sta-
talităţii RM, trecerii de la o economie planificată la 
economia de piaţă se micşorează numărul de con-
travenţii şi de infracţiuni cu caracter economic. Nici 
că rezolvarea problemei coruptibilităţii va anihila şi 
problemele din sfera economicului.

Propuneri: considerăm că această acţiune-ţintă de 
reformare, punând accentul pe reorganizarea Centru-
lui, necesită a fi revizuită în totalitate. Dintr-un punct 
de vedere, avem impresia că suntem în faţa unei refor-
mări consistente bazate pe practica internaţională, şi că 
asistăm la transpunerea în viaţă a unor acte din cadrul 
normativ internaţional care au fost ratificate de RM3, 
iar din alt punct de vedere că suntem în faţa unor prac-
tici internaţionale unde sunt atât persoane (ombud-
sman/avocat parlamentar), cât şi organe specializate în 
acest domeniu. Însă în nici o ţară nu regăsim transpusă 
în viaţă ideea ,,lucidă” a autorilor Proiectului privind 
crearea unui singur organ cu asemenea competenţe de 
investigare în segmentul analizat. Este foarte pericu-
loasă această idee, mai ales că am fost martorii creării 
în trecut în perioada URSS a unor organe specializa-
te-unice (ex., ,,Troika”, NKVD-ul etc.). Așadar, re-
structurizarea şi transformarea Centrului într-un organ 
exclusiv anticorupţional poate deveni un instrument 
negativ în societatea politică neformată din RM. Ar fi 
mult mai raţional ca un asemenea Centru să poată fi 
controlat/supravegheat/ajutat, de exemplu, de un om-
budsman (avocat parlamentar), ceea ce la moment ar 
putea să reprezinte acel control din partea Legislativu-
lui, mult dorit.

2.7. Îmbunătăţirea cadrului legislativ penal și 
procesual-penal pentru a înlătura dificultăţile în 
procesul urmăririi penale a infracţiunilor de corup-
ţie, potrivit standardelor şi recomandărilor organis-

melor internaţionale – în contextul relatărilor de 
mai sus nu prea are priză, pentru că şi fără refor-
marea Centrului se cere o îmbunătăţire a acestui 
cadru.

2.8. Elaborarea indicatorilor de performanță a 
Centrului în conformitate cu cele mai bune practici 
de activitate a agenţiilor specializate anticorupţie, 
în funcţie de complexitatea şi eficienţa urmăririi pe-
nale (finalitatea dosarelor). – Aviz pozitiv.

III. obţinerea sprijinului public pentru efortu-
rile anticorupţie, prin implementarea următoarelor 
acţiuni:

3.1. Lansarea și menţinerea unei campanii de 
informare publică despre obiectivele și direcţiile de 
bază în reformarea Centrului. – Aviz pozitiv.

3.2. Sporirea în continuare a transparenței și 
consolidarea componenței de comunicare publică a 
Centrului. – Aviz pozitiv.

3.3. Eficientizarea monitorizării Centrului de că-
tre societatea civilă. – Aviz pozitiv.

3.4. Extinderea colaborării Centrului cu societa-
tea civilă. – Aviz pozitiv.

CONCLUzII FINALE
1. Într-adevăr, reforma CCCEC este o necesita-

te firească şi corect privită în contextul dezvoltării 
continue a societăţii, a statului Republica Moldova. 
E cert faptul că din momentul creării CCCEC-ului 
acest organ a fost supus reformei de 8 ori. Din sur-
sele doctrinare ale colegilor din statele vecine, reli-
efăm ideea că orice organ al statului, precum şi co-
laboratorii acestuia, supuşi des reformărilor, se află 
într-o perpetuă stare de şoc şi instabilitate; ceea ce 
s-a şi întâmplat deja cu CCCEC-ul. Or, orice reformă 
aduce schimbări atât pozitive, cât şi negative. 

2. Considerăm că reforma CCCEC-ului nu poate 
fi privită ca o prioritate acceptată şi susţinută de aşa-
numitele părţi implicate şi interesate (Parlamentul, 
Guvernul, CCCEC-ul şi, mai puţin, ONG-urile), de-
oarece această propunere de reformă nu este opera 
părţilor respective apărută ca rezultat al unui proces 
normal şi de durată a activităţii acestui organ, ea nu 
este conformă nici cerinţelor actuale ale societăţii. 
Din conţinutul propunerii de reformă, în mod obiec-
tiv, se developează ideea unei persoane sau a unui 
grup mic de persoane interesate să excludă din „sâ-
nul” organelor de urmărire penală a CCCEC-ului, 
pentru interese de moment.

3. Rezultatul vădit posibil al reformei propuse 
poartă mai mult o conotaţie negativă: un organ spe-
cializat în activitatea de preîntâmpinare, depistare, 
cercetare şi curmare a contravenţiilor şi infracţiunilor 
economico-financiare şi fiscale; de contracarare a co-
rupţiei şi protecţionismului; de prevenire şi combate-
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re a spălării banilor şi finanţării terorismului etc. este 
supus pericolului de a fi înlocuit cu alte organe fiecare 
strict specializat în unul din aceste segmente.

4. După acceptarea propunerilor de reformă, sis-
temul organelor de stat poate fi pus în situaţia că se 
va impune cu necesitate implementarea unor alte 
reforme serioase promovate în celelalte domenii: 
economico-financiar, fiscal etc. Dacă e să analizăm 
practica statelor europene şi a statelor de pe conti-
nentul american, observăm un interes sporit şi chiar 
strategic anume pentru aceste domenii ce se develo-
pează în special prin sistemul de norme juridice deja 
format. 

5. Considerăm neargumentată afirmaţia autorilor 
că reforma propusă se fundamentează pe „...practica 
internaţională obişnuită”, deoarece dacă am analiza 
specificul organelor ce au fost deja înfiinţate şi care 
activează cu succes în sfera combaterii corupţiei din 
cadrul statelor europene şi de pe continentul ame-
rican, am observa un cu totul alt tablou. Este cert 
şi faptul că nouă ne se înaintează unele propuneri 
elaborate special pentru RM de către experţii inter-
naţionali ce ar putea să ne „salveze” situaţia precară. 
Observăm însă că ele, aceste propuneri, în general, 
nu sunt implementate nemijlocit la ei în ţară sau 
chiar că sunt inadecvate şi deci imposibil de imple-
mentat (să nu uităm istoria anilor ’90, când am fost 
bombardaţi de o sumedenie de propuneri „geniale” 
de reformare a sistemului economic, statal din partea 
aşa-numiţilor „experţi internaţionali”, care s-au do-
vedit a fi distructive, de ex. privatizarea). 

6. Doar adoptarea unei Strategii de reformare a 
întregului „bloc de organe de urmărire penală” poate 
aduce nişte rezultate scontate, foarte reuşite, însă re-
formarea parţială poate numai destabiliza acest sis-
tem, şi aşa fragil.

7. Reforma nicidecum nu poate să depolitizeze 
instituţia, ci invers: ea va fi pusă tot mai mult sub 
influenţa organului legislativ, care într-un stat par-
lamentar reprezintă nu doar un organ legislativ, ci şi 
politic, ceea ce permite promovarea ideilor şi plat-

formelor politice ale partidelor politice. În ce priveş-
te CCCEC-ul, după esenţa şi competenţele sale el 
se află în sfera de activitate a Puterii judiciare, iar 
atragerea lui şi în sfera de influenţă a Puterii legisla-
tive şi a celei executive (cităm din textul Proiectului 
„...directorul CCCEC-ului este numit la propunerea 
Prim-ministrului de către Parlament”) încalcă princi-
piul fundamental al separaţiei puterilor în stat. Privit 
în viitor, în situaţia unui posibil conflict între Guvern 
şi Parlament, Centrul va fi pus în situaţia imposibi-
lităţii de a activa din motivul că nu pot fi formate 
organele lui de conducere, ceea ce ar reprezenta un 
pericol chiar şi pentru stat.

8. Prin propunerile de reformă se doreşte „...asi-
gurarea controlului extern asupra activităţii de către 
autorităţile publice şi de către instituţiile nestatale, 
societatea civilă, mass-media etc.” – dorinţă, din 
punct al nostru de vedere, pe cât de nobilă, pe atât de 
descumpănită. În primul rând, nu este luat în calcul 
principiul secretului anchetei şi al prezumţiei nevi-
novăţiei, ce asigură bănuiţii şi învinuiţii de erorile 
urmăririi penale, în care numai instanţa de judecată 
poate stabili verdictul de vinovat; în al doilea rând, 
orice control suplimentar poate influenţa negativ 
asupra corectitudinii anchetei. Analiza acesteia ei o 
pot face cu succes în timpul dezbaterilor de judecată, 
la care pot participa atât instituţiile statale, societatea 
civilă, cât şi mass-media, unde ele pot chiar şi să in-
tervină cu oarecare monitorizări.

Note:

1 Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Cri-
melor Economice şi Corupţiei nr. 1104 din 06.06.2002.

2 Alege şi numeşte persoane oficiale de stat, în cazurile 
prevăzute de lege.

3 Convenţia penală a Consiliului Europei cu privire la 
corupţie, Convenţia ONU împotriva corupţiei, Declaraţia 
cu privire la 10 măsuri de curmare a corupţiei în Europa 
de Sud-Est. 
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SUMMArY
In the study titled “Ensuring sustainable economic growth in the rule of law” the authors challen-

ge the current problems of theory and practice of building the rule of law, and seven ways to ensure 
growth in this state. We firmly believe that only the rule of law will be decisive in the economic growth 
assumption of Moldova, because in a democratic society one of the fundamental human rights is the 
right to private property, insured and guaranteed for each natural or legal person. Also, note that in-
vestors will risk investing in a state where there is political stability and a fiscal policy, and not only 
predictable and adequate legal framework that would provide assurance that the solution of litigation 
the court will apply and will fully respect the law so that he is guaranteed the right to private property. 
The State, through their policies, is to ensure firstly pressing needs of the population, which 
is possible only through economic growth, which in turn can be guaranteed through direct in-
vestment or consumption increase. Ultimately, economic growth must be sustainable to provi-
de a decent living for all citizens whereas the rule of law, the law is for all members of society. 
The role of investment in a country’s economic development is extremely important and complex beca-
use they affect ownership structures, economic structures and sub-branches, technological structures, 
employment structures, with direct and indirect consequences on the social, influencing the pace deve-
lopment of the country.

I

ASIGURAREA  UNEI  CREșTERI  ECONOMICE  DURAbILE 
îNTR-UN  STAT  DE  DREPT

Mihai CorJ,
doctor în drept, conferențiar universitar (INED)

Mihaela CorJ,
(anul III, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Dresden, Germania)

vedere al eficienţei de impunere a clauzelor contractu-
ale, Republica Moldova se plasează mai sus de media 
regională (Europa şi Asia Centrală). 

Codul civil al Republicii Moldova şi alte acte le-
gislative interne, alături de tratatele internaţionale la 
care Republica Moldova este parte, nu prevăd oare-
care interdicţii formale asupra efectuării tranzacţiilor 
agenţilor economici locali cu parteneri din străinăta-
te. Tratatele internaţionale la care Republica Moldova 
este parte au efect juridic superior faţă de cel al actelor 
naţionale32.

Valuta naţională este liber convertibilă33, este ga-
rantat exportul liber al capitalurilor şi profiturilor rea-
lizate de investitorii străini. Este permisă încasarea şi 
păstrarea veniturilor din export în conturile valutare 
ale exportatorilor şi nu este impusă vânzarea către stat 
a valutei. 

Judecând după povara fiscală, care revine în medie 
unei firme din Republica Moldova, putem considera că 
politica fiscală implementată de guvern este relativ li-
berală, comparativ cu standardele regionale şi chiar cu 
cele ale OCDE. Evaluările făcute de Heritage Foun-
dation asupra gradului de libertate economică confir-
mă faptul că Republica Moldova se plasează mai bine 
sau la nivelul mediei pe ţările în tranziţie. În acelaşi 

timp, povara fiscală care cade pe microîntreprinderi 
este relativ mai mare decât în cazul altor firme. Pova-
ra fiscală întotdeauna va fi mare pentru acela care o 
suportă, iar cel ce nu este afectat va considera că este 
o povară care poate fi tolerată de către contribuabil.

Guvernul Moldovei urmăreşte implementarea unei 
politici încurajatoare pentru afaceri prin reducerea co-
telor impozitului pe venit şi a contribuţiei în fondul de 
asigurări sociale. Am avut o perioadă relativ scurtă de 
timp când impozitul pe venit pentru agenții economici 
era „0”.

Legislaţia financiară în Republica Moldova este 
destul de avansată, comparativ cu alte ţări în tranziţie, 
asigurând un nivel ridicat de stabilitate, monitorizare 
şi siguranţă a băncilor comerciale şi a operatorilor de 
pe piaţa de asigurări şi piaţa valorilor mobiliare. 

Din punctul de vedere al investitorului, este im-
portantă transparenţa informaţiei despre debitor şi 
garantarea drepturilor creditorului. Performanţele 
Moldovei, din acest punct de vedere, sunt mixte. Pe 
de o parte, RM a obţinut ratingul 0 (cel mai rău posi-
bil), în ceea ce priveşte accesul la o informaţie veridică 
privind solvabilitatea debitorului. Pe de altă parte, în 
conformitate cu evaluările Băncii Mondiale, drepturile 
creditorilor în RM sunt protejate la fel de bine ca și 
în ţările din regiune şi mai bine decât cele din ţările 
OCDE.

Regimul comercial al RM este unul foarte liberal, 
iar sistemul economic în ansamblu se caracterizează 

(Continuare. Începutul nr. 6, 2012)

nstituţiile internaţionale specializate în evaluarea 
mediilor de afaceri consideră că din punctul de 
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printr-un grad foarte mare de deschidere faţă de co-
merţul internaţional. RM i-a fost atribuit calificativul 
„1” pe scara de la 1 la 10 utilizată de FMI pentru eva-
luarea constrângerilor comerciale (ratingul mai înalt 
corespunzând unui regim comercial mai opresiv). 

Republica Moldova dispune de o forţă de muncă 
relativ ieftină, iar piaţa muncii este liberalizată. Actu-
almente, este necesară creşterea investiţiilor în scopul 
asigurării noilor locuri de muncă. Investiţiile urmează 
să contribuie la un astfel de proces de dezvoltare eco-
nomică, în care ritmurile de creştere a exporturilor să 
le depăşească pe cele ale creşterii importurilor. Ur-
mează a fi facilitată creşterea investiţiilor în regiunile 
care necesită susţinere în dezvoltarea lor social-eco-
nomică.

În Republica Moldova, drepturile investitorilor asu-
pra bunurilor imobile sunt stipulate în Legea cu privi-
re la investiţiile în activitatea de întreprinzător34 şi în 
Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-
cumpărare a pământului35. Astfel, investitorii dispun 
de dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile în 
conformitate cu următoarele prevederi legislative:

Conform prevederilor art.22 din Legea cu privire 
la investiţiile în activitatea de întreprinzător, inves-
titorii străini pot dobândi, în conformitate cu legisla-
ţia Republicii Moldova, dreptul de proprietate asupra 
bunurilor imobile de pe teritoriul Republicii Moldova, 
cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi a celor 
din fondul silvic, pentru a desfăşura activitate de între-
prinzător.

În temeiul art.4 alin.(3) din Legea privind preţul 
normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământu-
lui, „Terenurile proprietate publică pot fi vândute atât 
persoanelor fizice şi persoanelor juridice ale Republi-
cii Moldova, cât şi investitorilor străini, cu excepţia 
terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic 
care se vând numai persoanelor fizice şi persoanelor 
juridice ale Republicii Moldova”.

Dreptul de vânzare-cumpărare a terenurilor cu 
destinaţie agricolă, aflate în proprietate privată, este 
stipulat în prevederile alin. (2) şi (3) art. 6 din Legea 
nr.1308-XIII din 25. 07.1997, care printre altele se 
contrazic:

alin. (2): Dreptul de vânzare-cumpărare a terenu-
rilor cu destinaţie agricolă aparţine statului, persoa-
nelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi 
persoanelor juridice al căror capital social nu conţine 
investiţii străine;

alin. (3): În cazul în care cetăţenii străini sau apatri-
zii devin proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă 
sau ale fondului silvic prin moştenire legală sau testa-
mentară, ei au dreptul de a le înstrăina prin acte juridi-
ce între vii numai cetăţenilor Republicii Moldova.

Conform acestor prevederi legislative, investitorii 
străini nu dispun de dreptul de a procura bunuri funci-
are pentru a activa în agricultură şi, în mod sigur, nu-

mai din aceste considerente nu vor investi în această 
ramură. Totodată, urmează să fim foarte precauți la 
liberalizarea deplină a terenurilor cu destinație agri-
colă și fondului silvic. noi considerăm că procesul 
liberalizării depline va putea începe numai după ce 
proprietari vor deveni cei din a treia generație de la 
reforma „Pământ”. Astfel, problema aceasta va pu-
tea fi rezolvată după cca 20-25 de ani. Să nu grăbim 
lucrurile în acest domeniu: e posibil ca următoare-
le generații să ia o decizie mai judicioasă și să nu 
ne conducem numai de principiul oportunității, dar 
și de cel al solidarității și responsabilității inter- și 
intragenerații.

În Republica Moldova, Legea cu privire la propri-
etate, adoptată în ianuarie 1991, a fost abrogată abia în 
anul 2007. Prevederile Legii date nu erau congruente 
cu cele ale Constituţiei şi Codului civil. Spre exemplu, 
Legea menţionată36 prevedea că în Republica Moldo-
va există trei tipuri de proprietăţi: privată, colectivă, 
inclusiv colhoznică, şi de stat. Însă Constituţia repu-
blicii Moldova stabileşte în art. 9 că proprietatea din 
Republica Moldova este publică şi privată. Când vor-
bim despre stat de drept, atunci urmează să respectăm 
cu strictețe principiul statului de drept37.

Multe bariere administrative şi tehnice care izvorăsc 
din cadrul regulatoriu şi cu care se confruntă investi-
torii apar ca urmare a unor probleme de ordin fiscal-
bugetar. Şi anume, este cunoscut faptul că multe dintre 
organele de specialitate cu atribuţii de control consti-
tuie întreprinderi de stat care li se subordonează şi care 
de fapt practică o activitate comercială, prestând servi-
cii de evaluare a conformităţii, oferă informaţii contra 
plată şi alte „servicii” de acest fel. Posibilitatea prestă-
rii unor asemenea „servicii comerciale” de către insti-
tuţiile publice şi organele de stat este legată de faptul 
că legislaţia38 şi Ministerul Finanţelor permit acestor 
instituţii să constituie fonduri „speciale” şi mijloace 
„speciale” în care sunt încasate sumele din serviciile 
prestate. Aceste fonduri se află în afara controlului pu-
blic, informaţia despre ele nu este publicată.

o altă problemă tehnică este legată de faptul că, 
potrivit art. 8 din Codul fiscal, contribuabilul are drep-
turi „să beneficieze de facilităţile fiscale stabilite, cu 
condiţia achitării depline a obligaţiilor fiscale la bu-
getul public naţional la momentul acordării facilităţi-
lor şi pe parcursul întregii perioade de beneficiere de 
acestea”. Problema însă constă în faptul că contribuţiile 
obligatorii de asigurare socială achitate de angajatori în 
BASS39 nu sunt definite în nici un act legislativ ca 
impozit sau ca taxă şi nu pot fi calificate în mod ex-
pres ca obligaţie fiscală. În Codul fiscal ar trebui să fie 
introduse completările de rigoare, propunere ce și-a gă-
sit reflectare anterior în CCTM (Cadru de Cheltuieli pe 
Termen Mediu, actualmente redenumit în Cadru Buge-
tar pe Termen Mediu – CBTM). Altfel, organele fiscale 
nu ar trebui să invoce restanţele la „fondul social” în 
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calitate de motiv pentru neoferirea de facilităţi fiscale. 
Totodată, menționăm faptul că există legi în care legiu-
itorul statuează existența obligației fiscale în raport cu 
contribuțiile obligatorii de asigurare socială40.

Credem, de asemenea, că este necesară definirea 
unor zone defavorizate pe baza unui set de criterii 
economice, demografice şi geografice clare. Statul ar 
trebui să acorde facilităţi fiscale firmelor care activea-
ză în aceste zone, angajând forţă de muncă locală şi 
achitând impozite locale. Totodată, menționând faptul 
că reglementările generale cu privire la instituirea 
acestora, tipul de cote precum și plafoanele minime 
și maxime urmează a fi expres stabilite prin lege, 
deoarece în anul 2010 în mun. Chișinău, Consiliul mu-
nicipal a adoptat o decizie ilegală41, stabilind un nou 
tip al cotei impozitului pe bunurile imobiliare42, altul 
decât cel expres statuat de către legiuitor în Codul fis-
cal. 

Sistemul legal al Republicii Moldova în partea în 
care reglementează activitatea de investiţii necesită 
reexaminare pentru a fi simplificat şi pentru a înlătu-
ra elementele redundante. Definiţiile utilizate în acte-
le legislative care reglementează domenii similare ar 
trebui să coincidă perfect sau să se facă trimitere la 
actul de bază care defineşte un element sau o relaţie. 
De asemenea, trebuie înlăturate suprapunerile de com-
petenţe ale organelor de stat, în primul rând, cele ale 
inspectoratului fiscal şi ale Centrului de Combatere a 
Crimelor Economice şi Corupţiei. În cadrul sistemului 
regulatoriu de stat, este necesară separarea funcţiilor 
de formulare a politicilor şi de implementare a politi-
cilor, precum şi cea de control faţă de cea de evaluare 
a conformităţii.

În pofida progreselor înregistrate de Moldova pe 
parcursul ultimilor ani, în ceea ce priveşte crearea unui 
mediu legal favorabil investiţiilor, numeroasele barie-
re administrative şi tehnice continuă să creeze costuri 
adiţionale în procesul de intrare a firmelor noi pe piaţă. 
Guvernul trebuie să simplifice în continuare legisla-
ţia care reglementează procedurile de înregistrare de 
stat şi licenţiere. 

În prezent Camera Înregistrării de Stat43 limitează 
numărul genurilor de activitate pe care o companie le 
poate include în statutul său nu la 5 cum era anterior, ci 
la 10-12. Totodată, menționând că formularul cuprinde 
spațiu cel mult pentru 15 genuri de activitate. De fapt, 
aceasta este o practică ilegală, deoarece nici un act 
legislativ nu limitează numărul genurilor de acti-
vitate care pot fi incluse în documentele de înregis-
trare. De asemenea, menționăm faptul că, în temeiul 
art.60 alin. (2) din Codul civil, persoana juridică cu 
scop lucrativ poate desfășura orice activitate neinter-
zisă de lege, chiar dacă nu este prevăzută în actul de 
constituire44.

Este necesară liberalizarea completă a regimului de 
creditare. În primul rând, agenţilor economici trebuie 

oferită posibilitatea de contractare a creditelor bancare 
în valută străină. În al doilea rând, leasingul ar trebui 
să fie recunoscut ca activitate de creditare pe termen 
lung, iar companiile de leasing ar trebui să fie eliberate 
de impozitul pe venit pe un termen de 5 ani, după cum 
este în cazul băncilor comerciale care acordă credite 
pe termen lung45. 

Toate fondurile extrabugetare şi speciale ale orga-
nelor de stat trebuie să fie transformate în fonduri bu-
getare ordinare, pentru a deveni publice şi transparente 
(parțial s-au întreprins și unele măsuri în acest sens). 
Astfel, va fi dezrădăcinată orice posibilitate pentru or-
ganele de stat de a constitui structuri care prestează 
servicii publice contra plată, când acestea ar fi trebuit 
să furnizeze gratis sau la o plată simbolică servicii ori-
cărui agent. Trebuie să fie publicate anual bugetele in-
stituţiilor de stat specializate de control. De asemenea, 
e necesar să se prevadă, în mod expres, în legislaţie 
care sunt condiţiile în care organele de stat abilitate cu 
funcţii de control au dreptul să creeze structuri adiţio-
nale de control.

Administrarea fiscală trebuie simplificată în conti-
nuare, mai ales în ceea ce priveşte evidenţa TVA. Spre 
exemplu, rapoartele de TVA să fie prezentate trimestri-
al, nu lunar. Este raţională reducerea continuă a cotelor 
TVA şi egalarea acestor cote. Actuala rată a TVA este 
mai mare decât în alte ţări europene. Aceasta conduce 
la faptul că multe vânzări nu sunt înregistrate. Trebuie 
de rezolvat alte două probleme importante în legătură 
cu TVA: rambursarea TVA de la export în cazul când 
achitarea se face mai târziu (credit de consum) şi ram-
bursarea TVA în cazul achitărilor în numerar (procu-
rarea materiei prime agricole de la gospodăriile ţără-
neşti). Este necesară şi posibilă simplificarea continuă 
a sistemului de taxe locale, însă, totodată, nu trebuie să 
exagerăm cum s-a făcut la adoptarea politicii bugetar-
fiscale pe anul 201246. 

Este necesară operarea unor amendamente la le-
gislaţia în vigoare, care va spori responsabilitatea 
inspectorilor fiscali pentru acţiunile lor. În particular, 
în Codul fiscal, art.11 alin.(2), prevederea „Pagube-
le pricinuite contribuabilului ca urmare a îndeplinirii 
necorespunzătoare a obligaţiilor de către organul cu 
atribuții de administrare fiscală şi persoanele cu funcţii 
de răspundere ale acestuia” trebuie completată cu cu-
vintele, „inclusiv profitul ratat”. 

Venitul din dobânda plătită pentru depozitele banca-
re trebuie să fie eliminat din categoria surselor de venit 
impozabil (art.18 lit.g) Cod fiscal). În acest fel, impor-
tante sume de bani vor fi atrase în sistemul bancar şi 
transformate în credite investiţionale. În acelaşi scop, 
trebuie de renunţat la impozitarea dobânzii la creditele 
acordate pentru procurarea de echipamente pe termen 
lung (mai mult de 5 ani). De asemenea, vărsămintele 
în fondurile de pensii nu ar trebui să constituie facili-
tăţi impozabile, deoarece în acest fel va fi stimulat pro-



Nr. 7, 2012REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

34

cesul de constituire a investitorilor instituţionali prin 
încurajarea apariţiei fondurilor private de pensii.

Interpretarea prevederilor Codului fiscal47 şi a altor 
acte normative adoptate în conformitate cu acesta este 
de competenţa autorităţii care le-a adoptat, dacă actul 
respectiv nu prevede altfel. Orice interpretare urmează 
a fi publicată în mod oficial (adică în Monitorul Ofici-
al al Republicii Moldova). În realitate, cele mai multe 
interpretări ale Codului fiscal sunt aduse de Ministerul 
Finanţelor şi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, 
organe care nu au adoptat Codul. Pe lângă aceasta, in-
terpretările lor nu sunt publicate în Monitorul Oficial, 
ci în revista Contabilitate şi Audit (de multe ori în lim-
ba rusă, şi nu în română) sau sunt afişate pe panourile 
de anunţuri din sediile instituţiilor respective.

Actele normative adoptate de Guvern şi administra-
ţiile locale, ministere, departamente şi inspectorate tre-
buie să respecte integral prevederile art.3 alin. (2) din 
Codul fiscal, şi anume: să nu contravină prevederilor 
acestui Cod şi să nu depăşească limitele stipulate de 
acesta. Guvernul ar trebui să se abţină de la practicile 
de influenţare a activităţii agenţiilor regulatorii inde-
pendente (în primul rând, ANRE şi ANARTI). Numai 
independenţa reală a acestor agenţii în faţa guvernului 
ar asigura un câmp vast pentru manifestarea liberei 
concurenţe între operatori pe pieţele de telecomunica-
ţii şi energetică şi ar împiedica propagarea unor intere-
se corupte în detrimentul eficienţei economice. 

Marii investitori internaţionali reacţionează la 
efectul conglomerării investiţiilor. Cu alte cuvinte, 
uneori un singur caz de succes investiţional poate să 
declanşeze o reacţie favorabilă din partea investiţii-
lor internaţionale. La rândul său, investiţiile noi vor 
intensifica efectul conglomerării etc. Prin urmare, este 
foarte important ca RM să ofere condiţii ideale pen-
tru apariţia unor adevărate cazuri de succes economic 
al investitorilor internaţionali în Republica Moldova. 
În coordonate geografice concrete (nefavorabile, de 
altfel), RM ar trebui să ofere o configuraţie legală şi 
instituţională maxim avantajoasă pentru investitori.

În scopul creării unor condiţii favorabile de atragere 
a investiţiilor în economia RM şi asigurării promovării 
eficiente a exporturilor de mărfuri şi servicii autohto-
ne, Guvernul Republicii Moldova aprobă48 Strategia 
de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor 
pentru anii 2006-2015. Totodată, menționăm faptul că 
Guvernul, în cele din urmă, adoptă Stategia națională 
de Dezvoltare „Moldova 2020”49.

Prioritatea strategică a Guvernului constă în asigu-
rarea creşterii economice durabile şi reducerii nive-
lului sărăciei. Politicile eficiente de atragere a inves-
tiţiilor şi promovare a exporturilor sunt unele dintre 
instrumentele de bază pentru realizarea priorităţilor.

Așadar, dezvoltarea economică durabilă a ţării 
este posibilă doar în cazul implementării unor politici 
coordonate şi proactive de stimulare a activităţii inves-

tiţionale. Experienţa acumulată de statele care au atras 
un volum considerabil de investiţii străine (Țările Bal-
tice, Republica Cehă, Republica Slovenia etc.) demon-
strează că crearea mediului de afaceri favorabil pentru 
activitatea investiţională stimulează fluxul de investiţii 
în ţară şi contribuie esenţial la creşterea potenţialului 
de export. 

Conjugarea politicii de atragere a investiţiilor cu 
cea de promovare a exporturilor creează o premisă 
forte pentru asigurarea în continuare a creşterii eco-
nomice şi ridicarea bunăstării poporului. Astfel, o 
atenţie deosebită Guvernul urmează să acorde atragerii 
investiţiilor în sectoarele economiei naţionale cu orien-
tare la export, care sunt capabile să asigure inovaţii şi 
transfer de know-how, valoare adăugată înaltă şi crea-
rea unei infrastructuri tehnice şi economice eficiente. În 
Republica Moldova, se constată deficitul balanţei co-
merciale şi nivelul insuficient al investiţiilor, în special 
ale celor străine directe, în sectorul real al economiei. 
Strategia este axată pe asigurarea unui flux stabil şi de 
lungă durată a investiţiilor în sectoarele economiei na-
ţionale cu un potenţial sporit de competitivitate şi ori-
entare la export, precum şi pătrunderea pe noile pieţe 
de desfacere prin integrarea ţării în economia mondi-
ală. Obiectivul Strategiei constă în asigurarea atragerii 
investiţiilor, care vor permite diversificarea gamei şi 
creşterea volumelor de producţie şi prestarea de servi-
cii competitive pe pieţele internă şi externă, şi sporirea 
considerabilă a potenţialului de export. 

În vederea executării pct.34 din Planul de activita-
te al Guvernului pe trimestrul I al anului 2010, apro-
bat prin Hotărârea Guvernului nr. 915 din 31 decem-
brie 2009, Guvernul aprobă Planul de acţiuni50 pentru 
anul 2010 privind realizarea Strategiei de atragere a 
investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 
2006-2015.

în urma celor relatate, conchidem:
O economie durabilă poate exista numai într-un stat 

de drept. Astfel, autoritățile publice ale statului trebuie 
să respecte legea pentru a servi un exemplu demn de 
urmat pentru toți cetățenii acestei țări. De asemenea, 
instanțele de judecată urmează să interpreteze și să 
aplice corect legea, astfel sporind încrederea simplului 
cetățean sau a unui investitor că în această țară se apli-
că legea, deci primatul legii e mai presus de toate.

Rolul hotarâtor în crearea unei economii de piață 
funcționale, compatibile cu principiile, normele, me-
canismele, instituțiile și politicile Uniunii Europene, 
vizează în principal asigurarea unei creșteri econo-
mice durabile, promovarea unei politici investiționale 
coerente, crearea unui mediu de afaceri prielnic, mo-
dernizarea și dezvoltarea durabilă a întregii vieți soci-
al-economice.

Politica investițională este și trebuie să fie o politică 
de interes național, în sens că efortul investițional, fac-
tor al progresului, al accelerării reformei economice, 
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trebuie orientat pe ramuri și subramuri tinând seama, 
în primul rând, de nevoile interne ale țării.

Procesul de stopare a declinului și de relansare 
economică nu se poate face decât printr-un substanțial 
efort investițional, ca factor catalizator și dinamizator 
ce presupune și modernizarea utilajelor, a produselor 
și a economiei în ansamblu.

Actualmente, principalele direcții de acțiune pen-
tru ca în Republica Moldova să se asigure relansarea 
economică și pentru ca țara noastră să devină un par-
tener activ, competitiv și respectat, trebuie ca printr-o 
strategie proprie de dezvoltare statul să se implice 
într-o mai mare masură în procesul de stopare a de-
clinului economic, să se stimuleze investitorii au-
tohtoni și străini.

în concluzie, politica investițională a țării noastre 
trebuie să fie astfel orientată încât să asigure stabilitate 
macroeconomică, crestere economică durabilă, în rit-
muri relativ înalte, concomitent cu reducerea inflației 
până la stabilizarea acesteia la câteva procente pe 
an și cu atragerea unui volum mare de credite din 
străinătate, strict necesare dezvoltării și moderniză-
rii economiei reale și infrastructurilor publice. De 
asemenea, constatăm că urmează să fim îndeaproape 
preocupați, îndeosebi de investițiile în economia reală 
pe care ar putea să le efectueze Gastarbeiter-ii noștri, 
adică investitorii autohtoni care au câștigat mijloace 
financiare în afara țării. Totodată, menționăm faptul că 
noi suntem adepții economiei sociale de piață promo-
vată de către Ludwig Erhard, părinte al miracolului 
economic german51. Aceasta nu este numai o simplă 
teorie economică, ci și o formă de etică socială, în care 
există o legătură indisolubilă între politica economică 
și cea socială.

Guvernul trebuie să simplifice în continuare legis-
laţia care reglementează procedurile de înregistrare 
de stat şi licenţiere. De asemenea, procedura suspen-
dării activității unei întreprinderi52, reluării activității, 
precum și dizolvării/lichidării53 acesteia urmează a fi 
reglementată exhaustiv de către legiuitor.

Dezvoltarea economică durabilă a ţării este posibi-
lă doar în cazul implementării unor politici coordonate 
şi proactive de stimulare a activităţii investiţionale.

Note:

32 Art. 4 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova.
33 http://www.bnm.md/
34 Legea nr. 81-XV din 18.03.2004 cu privire la investi-
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35 Legea nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul 
normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului, în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 147-149 din 
06.12.2001, art. 1161.

36 Art.2 din Legea cu privire la proprietate nr. 459-XII din 
22.01.91. Abrogată prin LP54-XVI din 02.03.07, în Moni-

torul Oficial al Republicii Moldova, nr.43-46 din 30.03.07 
art.188.
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SUMMArY
The franchising contract is a contract of successive execution in time through which independent 

enterprises take a mutual obligation to promote goods and service marketing through specific supplies 
by each of them.

The franchising contract is concluded in writing under the nullity sanction. In the text of the contract, 
along with mutual obligations of the parties clearly stipulated, contract duration, regulations of termina-
tion and renewal and other important elements of the contract, a complete description of the program of 
franchising provisions is presented.

At the contract conclusion the parties have the mutual obligation to fully and openly inform the other 
party about the circumstances that refer to the franchising and to put at the disposal of the other party the 
necessary information according to the good faith principle. The parties are obliged to keep the secret of 
confidentiality data, inclusively in the case when the contract is not further concluded.

N
rilor întreprinderi de distribuţie, ca fiind unul dintre 
cele două fenomene majore care trebuie menţionate în 
evoluţia comerţului internaţional din ultimii 60 de ani1. 
Potrivit altor autori2, franciza constituie „inima siste-
mului antreprenorial contemporan”. Dar sunt și autori3 
care consideră franciza un „business marriage” între 
o afacere deja existentă și un nou sosit pe piaţă. Bene-
ficiarul francizei cumpără de la franchisor (francizor) 
drepturile înregistrate, pentru a reproduce afacerea în-                 
tr-un format „la cheie, pe un teritoriu specific și pe o pe-
rioadă de timp delimitată. Sistemul de franciză combi-
nă eforturile unui antreprenor independent cu motivaţia 
celui care este stăpânul propriei sale activităţi, dar care 
beneficiază de experienţa unui partener puternic.

S-a remarcat4 că independenţa şi, prin urmare, ne-
împărţirea responsabilităţii între părţile contractului 
de franchising constituie punctul fundamental pentru 
succesul francizei ca instrument de expansiune comer-
cială.

Franciza se realizează5 prin reproducerea unei afa-
ceri de succes în condiţiile convenite cu titularul acestei 
afaceri şi presupune un transfer de cunoştinţe de la ti-
tularul afacerii de succes către întreprinzătorul pe care 
l-a selecţionat. Franciza este o investiţie în/şi de inteli-
genţă, cea mai puţin riscantă, cea mai aptă de a aduce 
succes.

Franciza, independent de domeniul în care este uti-
lizată, constituie6 un puternic vector de schimbare, de 
noutate, ce potenţează tendinţa actuală manifestată în 
plan comercial, aceea de specializare tot mai evidentă a 
participanţilor din mediul de afaceri. 

Părţile contractului de franchising sunt franchisor7, 
concedent sau francizor şi franchisee, concesionar, 
francizat sau beneficiar. 

S-a menţionat8 că amploarea pe care utilizarea con-
tractului de franchising a cunoscut-o în comerţul in-

ternaţional se datorează avantajelor pe care le prezintă 
pentru ambele părţi. Pentru titularul mărcii, principalul 
avantaj constă în faptul că acesta este scutit de inves-
tiţiile necesare creării unei reţele proprii de distribuţie 
a mărfurilor sau serviciilor sale. Cocontractantul poate 
să producă şi/sau să comercializeze mărfuri sau să pre-
steze servicii, folosindu-se de o marcă şi de un nume 
comercial cunoscute şi apreciate şi beneficiind de ex-
perienţa tehnică şi comercială a partenerului său con-
tractual.

În acelaşi sens, se observă9 că în contractul de fran-
chising părţile au interese convergente. Franchisor-
ul este interesat să pătrundă pe pieţele internaţionale, 
franchisee-ul are interesul să beneficieze de mijloacele 
concedentului în derularea afacerii. Avantajul franchi-
sor-ului este că fără cheltuieli de investiţii poate acţiona 
pe o piaţă externă. În acelaşi timp, franchisor-ul poate 
să-şi diversifice activitatea, operând acţiuni de extinde-
re şi amplificare a afacerii prin reinvestiţii. Dacă clau-
zele contractului au fost bine elaborate, ţinând seama 
de interesele celor două părţi, operaţiunile comerciale 
se pot desfăşura cu eficienţă maximă, ceea ce este atât 
în avantajul franchisor-ului, cât şi în avantajul franchi-
see-ului. 

Valorificând cu pricepere mijloacele puse la dis-
poziţie de concedent, franchisee-ul îşi poate asigura o 
clientelă stabilă şi îşi poate extinde operaţiunile comer-
ciale. Rezultatele obţinute în derularea contractelor de 
franchising au încurajat întreprinderile producătoare să 
recurgă la acest tip de operaţiuni comerciale. În toate 
cazurile însă s-a impus cu necesitate alegerea celor mai 
potrivite societăţi comerciale pentru vânzarea produse-
lor. 

Au fost remarcate şi unele dezavantaje ale franchi-
sing-ului. Se consideră10 că franchisee ar putea deveni 
viitori concurenţi ai franchisor-ului, deoarece au învă-
ţat tehnologii şi cunoştinţe de la franchisor. Franchi-
see ar putea să deschidă o nouă afacere în calitate de 

CONTRACTUL  INTERNAŢIONAL  DE  FRANCHISING
Lilia GrIBInCEA, 

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

oţiunea şi importanţa francizei. Unii autori 
consideră franciza, alături de concentrarea ma-



37

Nr. 7, 2012 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

franchisor. Alţi autori susţin11 că în industria hotelieră, 
franchising-ul ar putea afecta marca franchisor-ului 
prin permisiunea franchisee să funcţioneze, dacă fran-
chisee nu ar respecta condiţiile de calitate impuse de 
franchisor. 

Unii autori au remarcat12 că lato sensu, în operaţi-
unile de franchising intră orice operaţiune de vânzare 
indirectă, respectiv contractul de comision, consigna-
ţie, mandat comercial, concesiune comercială etc., iar 
stricto sensu franchising-ul se referă numai la dreptul 
unei persoane franchisee, câştigat contractual de a be-
neficia de marca, renumele, know-how-ul şi asistenţa 
franchiser-ului. 

Deşi contractul de franchising prezintă numeroase 
avantaje pentru comerţul internaţional, până în prezent 
nu beneficiază de o reglementare uniformă sub forma 
unei convenţii internaţionale. Camera de Comerţ Inter-
naţională de la Paris a elaborat Contractul Model de 
Franchising Internaţional – ICC Model International 
Franchising Contract, Publicaţia ICC nr.712-2011. 
Acest Contract Model este o actualizare a ICC Model 
International Franchising Contract, Publicaţia ICC 
nr.557-2000. 

Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene13, 
în art.101 stabileşte următoarele: 

„(1) Sunt incompatibile cu piaţa internă şi interzise 
orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale aso-
cierilor de întreprinderi şi orice practici concertate care 
pot afecta comerţul dintre statele-membre şi care au ca 
obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denatu-
rarea concurenţei în cadrul pieţei interne şi, în special, 
cele care: 

(a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpă-
rare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţi-
onare;

(b) limitează sau controlează producţia, comerciali-
zarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile;

(c) împart pieţele sau sursele de aprovizionare;
(d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, 

condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel 
acestora un dezavantaj concurenţial;

(e) condiţionează încheierea contractelor de accep-
tarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare 
care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele co-
merciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

(2) Acordurile sau deciziile interzise în temeiul pre-
zentului articol sunt nule de drept.

(3) Cu toate acestea, prevederile alineatului (1) pot 
fi declarate inaplicabile în cazul: 

– oricăror acorduri sau categorii de acorduri între 
întreprinderi;

– oricăror decizii sau categorii de decizii ale asocie-
rilor de întreprinderi;

– oricăror practici concertate sau categorii de prac-
tici concertate care contribuie la îmbunătăţirea pro-
ducţiei sau distribuţiei de produse ori la promovarea 
progresului tehnic sau economic, asigurând totodată 

consumatorilor o parte echitabilă din beneficiul obţinut 
şi care:

(a) nu impun întreprinderilor în cauză restricţii care 
nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiec-
tive;

(b) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimi-
na concurenţa în ceea ce priveşte o parte semnificativă 
a produselor în cauză”.

Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 
20 aprilie 2010 privind aplicarea art.101 alin.(3) din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cate-
goriilor de acorduri verticale şi practici concertate14, în 
art.1 alin.(1) lit.(a) defineşte acordul vertical ca fiind 
un acord sau practică concertată convenite între două 
sau mai multe întreprinderi care acţionează fiecare, în 
sensul acordului sau al practicii concertate, la niveluri 
diferite ale procesului de producţie şi de distribuţie, şi 
care se referă la condiţiile în care părţile pot cumpăra, 
vinde sau revinde anumite bunuri sau servicii.

În Republica Moldova, franchising-ul este regle-
mentat de Legea cu privire la franchising nr.1335-XIII 
din 01.10.199715 (în continuare – Legea nr.1335-XIII 
din 01.10.1997) şi de Codul civil al RM16.

Sub egida UNIDROIT17, în anul 2000 a fost ela-
borat Ghidul acordurilor internaţionale ale francizei 
principale18, care tratează franciza principală sau fran-
ciza de masteri, apreciată ca fiind utilizată mai frecvent 
în acordurile internaţionale de franciză, fără a neglija 
franciza simplă sau directă. 

Contractul de franchising este un contract cu exe-
cutare succesivă în timp, în baza căruia una din părţi, 
numită franchisor, se obligă să acorde celeilalte părţi, 
numită franchisee, dreptul de a utiliza numele comerci-
al şi marca sa pentru producerea şi/sau comercializarea 
mărfurilor ori prestarea serviciilor şi să îi acorde asis-
tenţă în acest scop, iar franchisee-ul se obligă în schimb 
să plătească o redevenţă franchisor-ului. Contractul de 
franchising are ca obiect acordarea de către un comer-
ciant – producător, numit franchisor, a dreptului de a 
vinde anumite bunuri sau de a presta anumite servicii 
şi de a beneficia de un sistem de relaţii, care conţine 
marca, renumele, know-how-ul şi asistenţă unui comer-
ciant – persoană fizică sau juridică, numit franchisee, în 
schimbul unui preţ, constând într-o sumă de bani iniţia-
lă şi o redevenţă periodică, numită franchisee free. 

Contractul de franchising cunoaşte atât definiţii 
legale, cât şi doctrinale. Conform art.1171 al Codului 
civil al RM, prin contract de franchising, care este unul 
cu executare succesivă în timp, o parte numită franchi-
ser şi cealaltă parte numită franchisee, întreprinderi au-
tonome se obligă reciproc să promoveze comercializa-
rea de bunuri şi servicii prin efectuarea, de către fiecare 
dintre ele, a unor prestaţii specifice.

Unii autori19 definesc contractul de franchising ca 
fiind acel contract, bazat pe colaborarea continuă dintre 
doi comercianţi independenţi din punct de vedere juri-
dic şi economic, prin care unul dintre aceştia (franchi-
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see), dobândeşte dreptul de a produce şi/sau comerci-
aliza anumite mărfuri sau de a presta anumite servicii, 
folosindu-se de numele comercial şi de marca celuilalt 
comerciant (franchisor) şi beneficiind de asistenţă din 
partea acestuia din urmă, în schimbul unei remunera-
ţii.

Alţi autori20 consideră contractul de franchising ca 
un contract de colaborare, încheiat între doi comerci-
anţi independenţi, franchisor si franchisee, prin inter-
mediul căruia franchisor-ul pune la dispoziţia franchi-
see marca sa, în schimbul plăţii unui drept de intrare şi 
a unor redevenţe, îi transmite un know-how substanţial 
şi specific, exploatat în conformitate cu tehnicile, în 
special cele comerciale, experimentate în prealabil de 
către franchisor, periodic îmbunătăţite de către acesta 
şi transmise franchisee sub forma unei asistenţe conti-
nue. 

Într-o altă definiţie21, contractul de franchising este 
operaţiunea prin care o persoană, franchisor, acordă 
unei alte persoane, franchisee, concesiunea unei mărci 
de fabrică sau de serviciu, precum şi ansamblul de me-
tode şi mijloace de comercializare, care să asigure ex-
ploatarea şi gestiunea în condiţii de rentabilitate.

În doctrina juridică22 se citează o definiţie jurispru-
denţială a franchisei, pronunţată prin hotărârea Curţii 
de Apel Paris, Camera a 5-a, la 28.04.1978, în cauza 
Morvan v. Intercontinent (Bull. Transp. 1978-277), în 
conformitate cu care franchisa este o metodă de cola-
borare între două sau mai multe întreprinderi comercia-
le, dintre care una este franchizor şi alta franchizat, prin 
care prima, proprietară a unui nume sau a unor sigle, 
simboluri, mărci de fabrică, de comerţ sau de servicii 
şi deţinătoarea unui savoir faire particular, pune la dis-
poziţia celei de-a doua, în schimbul unei redevenţe sau 
a unui alt avantaj economic, dreptul de a utiliza produ-
sele sau serviciile, originale sau specifice, spre exploa-
tarea, în mod obligatoriu, potrivit tehnicilor comerciale 
experimentate, puse la punct şi periodic îmbunătăţite, 
într-o manieră exclusivă, în scopul de a avea un impact 
mai bun pe piaţa relevantă şi de a obţine o dezvoltare 
accelerată a activităţii comerciale a întreprinderilor im-
plicate. 

Conform art.1175 al CC RM, la încheierea contrac-
tului de franchising părţile au obligaţia de a se informa 
în mod deschis şi complet despre circumstanţele care 
vizează franchising-ul şi de a pune la dispoziţia celei-
lalte părţi informaţia necesară în conformitate cu prin-
cipiul bunei-credinţe. Părţile sunt obligate să păstreze 
secretul asupra datelor confidenţiale, inclusiv în cazul 
în care contractul nu se mai încheie.

Conform Legii nr.1335-XIII din 01.10.1997, art.5 
alin.(2), obiectul franchising-ului îl constituie pro-
ducerea şi/sau comercializarea de produse (mărfuri), 
prestarea de servicii, efectuarea de franchisee conform 
standardelor şi cerinţelor privind calitatea stabilite de 
franchiser.

Elementul principal într-un contract de franchising 

îl constituie dreptul de a folosi marca de fabrică, co-
mercială sau de serviciu a unei firme de renume mon-
dial. Se înţelege că firma care cedează acest drept nu 
se poate separa de necesitatea supravegherii producţiei 
şi serviciilor care se furnizează pe diferite segmente 
de piaţă sub marca sa. De aceea, punerea la dispozi-
ţia franchisee a licenţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi 
exercitarea controlului tehnic şi comercial apar ca ne-
cesităţi obiective.

În doctrină23 contractele de franchising au fost clasi-
ficate în dependenţă de mai multe criterii, principalele 
criterii fiind domeniul de activitate şi conţinutul know-
how-ului transferat.

În funcţie de obiectul lor, sunt distinse: franciza de 
servicii, franciza de distribuţie şi franciza de produc-
ţie.

Franciza de servicii•	  presupune un sistem standar-
dizat, care se pune la dispoziţie de franchisor. Franchi-
see este autorizat să ofere consumatorilor pe o anumită 
piaţă un serviciu sub marca franchisor-ului. 

Franciza de distribuţie •	 se utilizează în domeniul 
desfacerii de produse. Franchisor-ul poate fi produ-
cătorul mărfurilor sau un angrosist şi poate organiza 
o reţea proprie de distribuţie a produselor ori asigură 
aprovizionarea franchisee cu produsele sale. 

Franciza de producţie •	 sau industrială implică un 
acord între doi producători. Franchisee produce anu-
mite mărfuri, utilizând tehnica şi cunoştinţele oferite de 
franchisor. Franchisee comercializează mărfurile sub 
marca franchisor-ului.

În relaţiile comerciale au fost identificate şi urmă-
toarele varietăţi de franciză: 

Franciza financiară•	 , este utilizată în domeniul 
hotelier sau al restaurantelor şi implică mobilizarea de 
capitaluri mari. Franchisor-ul, care urmăreşte extinde-
rea afacerii, construieşte un imobil, gestiunea căruia va 
reveni franchisee. 

Franciza de stand •	 sau parţială permite deschi-
derea într-un mare centru comercial a unui spaţiu dis-
tinct, amenajat după prescripţiile şi tehnicile franchi-
sor-ului. 

Franciza afiliată •	 se realizează între un comerci-
ant independent şi unitatea francizoare. Deşi are o afa-
cere proprie, comerciantul îşi converteşte activitatea şi 
se afiliază la o reţea de franciză.

Franciza zonală•	 , în baza căreia, în aria de exclu-
sivitate oferită, franchisee deţine mai multe puncte de 
distribuţie sau producţie. Fiecare unitate este gestionată 
de franchisee, care nu poate numi subbeneficiari.

Franciza de afaceri •	 include toate elementele pro-
prii operaţiunii, iar diferenţele între franchisor şi fran-
chisee sunt greu de sesizat. 

Franciza principală •	 reprezintă posibilitatea unui 
interpus al franchisor-ului, master franchise, de a con-
tracta cu alţi beneficiari. Faţă de francizor, master fran-
chise este un beneficiar principal. Unităţile din reţeaua 
de franciză sunt gestionate de subbeneficiari. 
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Conform art.6 al Legii nr.1335-XIII din 01.10.1997, 
în Republica Moldova franchising-ul poate fi practicat 
în una din următoarele forme:

corporativ•	  şi
comercial•	 . 

Franchising-ul corporativ prevede participarea 
franchisee-ului la întregul ciclu de producţie al franchi-
ser-ului şi se caracterizează prin 

a. contracte permanente între franchiser şi franchi-
see; 

b. schimb permanent de informaţii; 
c. reglementare detaliată a activităţii şi grad înalt de 

responsabilitate a franchisee-ului.
Franchising-ul comercial prevede comercializarea 

de producţie finită (mărfuri) sau prestarea de servicii de 
către franchisee şi se caracterizează prin: 

a. specializarea îngustă a părţii denumită franchisee 
în comercializarea unui anumit tip de produse (mărfuri) 
sau în prestarea unui anumit tip de servicii; 

b. plata redevenţei de către franchiser din volumul 
total de vânzări; 

c. riscul franchisee legat de comercializarea de pro-
duse (mărfuri) sau în prestarea unui anumit tip de ser-
vicii; 

d. gradul scăzut de reglementare a obligaţiilor fran-
chisee-ului. 

În privinţa condiţiilor de formă, conform art.1172 
alin.(1) al CC RM, contractul de franchising trebuie să 
fie încheiat în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. Po-
trivit art.9 alin.(4) al Legii nr.1335-XIII din 01.10.1997, 
în Republica Moldova, contractele de franchising se în-
registrează la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprie-
tăţii Industriale. 

De regulă, părţile stabilesc în contract termenul 
pentru care se încheie contractul, luându-se în conside-
rare cerinţele desfacerii bunurilor şi a serviciilor asupra 
cărora s-a convenit. Dacă părţile nu au stabilit terme-
nul contractului, situaţie admisă de CC RM în art.1176, 
alin.(2), sau dacă durata contractului este mai mare de 
10 ani, părţile contractante au dreptul să rezilieze con-
tractul doar cu respectarea unui termen de preaviz de 
un an. În cazul în care nici una din părţi nu exercită 
dreptul de reziliere, contractul se prelungeşte de fiecare 
dată pentru o perioadă de 2 ani.

La încheierea contractului de franchising, păr-
ţile sunt obligate să se informeze reciproc, în mod 
deschis şi complet cu circumstanţele care vizează 
franchising-ul şi să pună la dispoziţia celeilalte părţi 
informaţia necesară în conformitate cu principiul bu-
nei-credinţe.

Părţile pot insera în contractul de franchising orice 
clauze pe care le consideră necesare, dar unele clauze 
sunt impuse în baza legii. Astfel, potrivit art.9, alin.(2) 
al Legii nr.1335-XIII din 01.10.1997 în contract se in-
dică: 

clauza cu privire la identificarea părţilor contrac-a. 
tante; 

denumirea, tipul şi domeniul businessului;b. 
cuantumul şi termenele efectuării plăţilor (plata c. 

iniţială unică, royalty, plăţi permanente, taxa pentru re-
clamă);

drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv după ex-d. 
pirarea contractului;

angajamentul franchiser-ului de a acorda asisten-e. 
ţă părţii denumite franchisee;

răspunderea părţilor pentru neexecutarea sau f. 
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate 
prin contract;

modul de soluţionare a litigiilor;g. 
teritoriul pe care va fi folosită marca franchiser-h. 

ului;
termenul de valabilitate a contractului, condiţiile i. 

de modificare, prelungire sau reziliere a acestuia;
sediul, datele bancare şi semnăturile părţilor. j. 

Conform art.1172 alin.(2), în contractul de franchi-
sing, pe lângă obligaţiile reciproce clar precizate ale 
părţilor, durata contractului, dispoziţiile referitoare la 
reziliere şi la prelungire, şi pe lângă alte elemente im-
portante, se face şi o descriere completă a programului 
de prestare a franchisei. 

Aşa cum s-a evidenţiat şi în doctrina juridică24, con-
tractul internaţional de franchising prezintă următoare-
le trăsături specifice:

franchisor-•	 ul şi franchisee colaborează pe toată 
durata contractului;

lipsa subordonării celor doi comercianţi;•	
activitatea •	 franchisee se desfăşoară independent 

în numele şi pe contul său;
utilizarea de către •	 franchisee a numelui comerci-

al şi a mărcii franchisor-ului pentru mărfurile produse 
şi/sau comercializate;

plata unei remuneraţii de către •	 franchisee fran-
chisor-ului, atât la încheierea contractului (taxa de in-
trare în reţea), cât şi pe parcursul executării contractu-
lui, sub formă de redevenţe periodice.

În contractul internaţional de franchising, părţile au 
următoarele obligaţii25:

 Franchisor-ul este obligat: 
Să asigure franchisee utilizarea numelui său co-•	

mercial şi a mărcii sale pe durata contractului de fran-
chising. Astfel, franchisor-ul este obligat să înregistre-
ze în teritoriul menţionat în contract şi de a menţine 
pe toată durata contractului înregistrarea drepturilor de 
proprietate intelectuală licenţiate franchisee. De ase-
menea, franchisor-ul este obligat să efectueze cercetări 
privind ameliorarea şi modernizarea produselor şi ser-
viciilor purtând marca sa şi pe care franchisee le oferă 
consumatorilor. Cercetările date au ca finalitate menţi-
nerea valorii mărcii franchisor-ului. Franchisor-ul tre-
buie să comunice franchisee, fără întârziere rezultatele 
cercetării, fără plata unor redevenţe suplimentare, iar 
acesta trebuie să le aplice în termenul şi condiţiile sta-
bilite în contractul de franchising.

Potrivit art.1173 al CC RM, franchisor-ul este obli-



Nr. 7, 2012REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

40

gat să pună la dispoziţia franchisee-ului o totalitate de 
bunuri incorporale, de drepturi, mărci de producţie, de 
modele, aranjamente, decoraţii, de concepte asupra 
aprovizionării, desfacerii şi organizării, precum şi alte 
date sau cunoştinţe utile promovării vânzărilor. Fran-
chisor-ul este obligat, în plus, să protejeze programul 
comun de protejare a francizei împotriva intervenţiilor 
unor terţi, să-l perfecţioneze pe parcurs şi să sprijine 
franchisee în activitatea acestuia prin îndrumare, infor-
mare şi perfecţionare profesională. 

Să acorde asistenţă continuă franchisee•	 . Fran-
chisor-ul transmite marca împreună cu un complex de 
cunoştinţe tehnice. Know-how-ul se transmite numai 
după plata taxei de intrare în reţea de către franchisee. 
Know-how-ul va fi utilizat de franchisee exclusiv pen-
tru executarea contractului de franchising şi rămâne 
proprietatea franchisor-ului. Franchisor-ul trebuie să 
instruiască personalul franchisee cu privire la organi-
zarea activităţii, dar şi să acorde asistenţă continuă pe 
perioada executării contractului. 

Activitatea şi asistenţa acordată de franchiser pentru 
promovarea vânzărilor pe care le realizează franchisee-
ul este complexă, începând de la acordarea de credite 
şi continuând în faza de organizare-dotare, precum şi 
pentru însuşirea tehnicilor de comercializare sau de 
prestare a serviciilor prin pregătirea personalului în 
faza iniţială, continuarea pregătirilor pentru desemna-
rea unui consilier, care va lucra la început alături de 
franchisee, acordarea de asistenţă în conducere, pro-
movare, marketing.

Pe parcursul executării contractului de franchising, 
franchisor-ul va organiza întâlniri periodice cu perso-
nalul franchisee, la care se vor analiza, în principal, 
obiectivele stabilite în cadrul întâlnirilor anterioare, se 
vor identifica succesele şi eşecurile repurtate de fran-
chisee, vor fi stabilite unele strategii de formare şi per-
fecţionare a personalului franchisee, se vor identifica 
necesităţile franchisee etc. Franchisor-ul va comunica 
franchisee, fără plata unor taxe suplimentare, orice mo-
dernizări şi îmbunătăţiri aduse tehnologiei şi metodelor 
utilizate.

Franchisor-ul va promova prin campanii la nivel 
internaţional, regional şi naţional activităţile care con-
stituie obiectul contractului de franchising. 

Să furnizeze franchisee mărfurile, care constituie •	
obiectul contractului de franchising.

Franchisor-ul este obligat să stabilească şi să asi-
gure sortimentul mărfurilor sau serviciilor, să asigure 
aprovizionarea ritmică, constituirea stocurilor, comple-
tarea colecţiilor, modelelor. 

Unii autori menţionează26 că această obligaţie există 
numai în situaţia în care contractul de franchising do-
bândeşte o natură juridică mixtă, prin adăugarea la cla-
uzele contractului de franchising a unor clauze proprii 
contractului de distribuţie, deoarece contractul de fran-
chising în mod obişnuit are ca finalitate desfăşurarea de 
către franchisee a unei activităţi independente sub mar-

ca franchisor-ului şi beneficiind de asistenţa acestuia, 
dar nu distribuirea mărfurilor franchisor-ului. 

Să acorde franchisee exclusivitate în teritoriul •	
stabilit în contract. Astfel, franchisor-ul se obligă să 
nu desfăşoare în acest teritoriu activităţi de natura celor 
prevăzute în contractul de franchising şi să nu acorde 
unui terţ dreptul de a produce şi/sau a comercializa 
mărfuri sau de a presta servicii, folosindu-se de marca 
sa în zona geografică în care franchisee îşi desfăşoară 
activitatea. 

În baza contractului de franchising, franchisee are 
următoarele obligaţii: 

Să utilizeze numele comercial şi marca franchi-•	
sor-ului exclusiv în scopurile prevăzute în contract. 
Franchisee va folosi numele comercial şi marca 
franchisor-ului doar pentru mărfurile şi/sau servici-
ile prevăzute în contract, cu respectarea drepturilor 
de proprietate intelectuală ale franchisor-ului. Fran-
chisee nu poate înregistra pe numele său sau al unui 
terţ nume comerciale, mărci sau alte drepturi de pro-
prietate intelectuală ale franchisor-ului şi nici altele 
care prin similaritate pot produce confuzie cu cele ale 
franchisor-ului. 

Franchisee trebuie să îl informeze imediat pe fran-
chisor în legătură cu orice încălcare a drepturilor sale 
de proprietate intelectuală şi să-i acorde asistenţă pen-
tru apărarea drepturilor sale. 

Să desfăşoare activitatea în condiţiile stabilite de •	
franchisor şi potrivit instrucţiunilor furnizate de aces-
ta. Astfel, franchisee trebuie să-şi desfăşoare activita-
tea conform know-how-lui transmis de franchisor, res-
pectând dreptul de proprietate intelectuală ale acestuia. 
Franchisee este obligat să menţină în stare adecvată, pe 
cheltuiala sa, spaţiul de desfăşurare a activităţii, echi-
pamentele şi instalaţiile şi să aibă un personal adecvat 
din punctul de vedere al numărului, calificării, ţinutei şi 
comportamentului faţă de clienţi.

Franchisee este obligat să aplice ameliorările şi 
modernizările aduse de către franchisor metodelor şi 
tehnologiilor utilizate şi să comunice franchisor-ului, 
în exclusivitate şi gratuit, ameliorările şi modernizările 
pe care le-a adus acestor metode şi tehnologii. Fran-
chisee va permite franchisor-ului, în condiţiile stabilite 
în contract, să verifice respectarea de către franchisee a 
condiţiilor stabilite în contract. 

Potrivit art.1174 al CC RM franchisee este obligat 
să utilizeze programul de prestare a franchisei în mod 
activ şi cu diligenţa unui bun întreprinzător, precum şi 
să procure bunuri şi servicii prin intermediul franchi-
sor-ului sau prin intermediul unei persoane desemnate 
de acesta dacă măsura respectivă are legătură nemijlo-
cită cu scopul contractului. 

Să plătească taxa iniţială şi redevenţele periodice •	
franchisor-ului. Deşi franchisee este un comerciant in-
dependent, prin contractul încheiat cu franchisor-ul se 
obligă să plătească o sumă de bani, a cărei mărime se 
calculează, în principiu, ca o fracţiune din volumul de 
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vânzări, care să corespundă cu contribuţia programului 
de prestare a francizei la volumul de vânzări. 

Taxa iniţială (initial fee) se plăteşte de franchisee 
la semnarea contractului de franchising şi este neram-
bursabilă. 

Potrivit art.11 alin.(2) al Legii nr.1335-XIII din 
01.10.1997, plata iniţială unică se acordă pentru dreptul 
de folosire a mărcii pe teritoriul determinat, precum şi 
pentru compensarea cheltuielilor suportate de franchi-
ser, inclusiv pentru instruirea personalului şi consulta-
ţii. Unii autori27 au calificat această taxă ca fiind preţul 
admiterii în reţeaua de franciză.

Redevenţele periodice (royalties) se calculează sub 
forma unor procente stabilite de părţi din valoarea brută 
trimestrială a profitului franchisee. Legea nr.1335-XIII 
din 01.10.1997 în art.11 alin.(3) precizează că royalty 
reprezintă recompense periodice proporţionale indici-
lor de activitate, convenite între părţile la contract.

În contractul de franchising, părţile pot stabili un ni-
vel minim al redevenţei trimestriale, pe care franchisee 
se obligă să o plătească franchisor-ului, precum şi să 
prevadă nivelul dobânzii în cazul neplăţii redevenţei. 

Să respecte confidenţialitatea asupra informaţii-•	
lor furnizate de franchisor în baza contractului. Aceas-
tă obligaţie trebuie respectată atât de franchisee, cât şi 
de angajaţii acestuia. Întinderea şi obiectul clauzei de 
confidenţialitate sunt stabilite în dependenţă de intere-
sul reţelei. Potrivit art.1175 CC RM părţile sunt obli-
gate să păstreze secretul asupra datelor confidenţiale, 
inclusiv în cazul în care contractul nu se mai încheie.

Se recomandă28 ca părţile să specifice în contract in-
formaţiile care sunt considerate confidenţiale, persoa-
nele care pot avea acces la aceste informaţii, precum şi 
obligaţiile legate de utilizarea acestor informaţii. 

Să respecte obligaţia de neconcurenţă•	 . O atare 
obligaţie, corelativă obligaţiei de exclusivitate ce revi-
ne franchisor-ului, apare doar dacă este stipulată expres 
în contractul de franchising. Astfel, părţile pot stipula 
în contract obligaţia franchisee de a nu desfăşura direct 
sau indirect, în mod independent sau ca angajat al unui 
terţ, în nume propriu sau pe seama unei terţe persoa-
ne, o activitate similară celei prevăzute în contractul 
de franchising, într-o zonă geografică unde ar intra în 
concurenţă cu franchisor-ul sau cu un alt membru al 
reţelei de franciză. 

Să încheie un contract de asigurare privind ac-•	
tivitatea desfăşurată. În contractul de franchising păr-
ţile pot stipula o clauză prin care franchisee se obligă 
să încheie un contract de asigurare cu o companie de 
asigurări agreată de franchisor. Obiectul asigurării îl 
constituie, de exemplu, avarierea sau distrugerea spa-
ţiului de desfăşurare a activităţii franchisee, a echipa-
mentului şi instalaţiilor, răspunderea franchisee faţă de 
personalul angajat şi faţă de terţi. În cazul survenirii 
riscului asigurat şi plăţii sumei asigurate către franchi-
see, franchisor-ul este îndreptăţit la primirea unei cote 
din suma respectivă.

Să distribuie mărfurile furnizate de franchisor•	 . 
Această obligaţie este corelativă obligaţiei franchisor-
ului de furnizare de mărfuri şi, aşa cum s-a remarcat 
anterior, apare numai în cazul în care părţile au optat 
pentru un contract mixt, combinând clauzele contrac-
tului de franchising cu cele proprii unui contract de 
distribuţie.

De regulă, franchisee se poate aproviziona cu mărfu-
rile care formează obiectul contractului de franchising 
doar de la franchisor sau de la alţi furnizori desemnaţi 
de acesta şi nu este în drept să aducă modificări măr-
furilor distribuite. Părţile prevăd în contract stabilirea 
preţului de revânzare, optând pentru stabilirea preţului 
de către franchisee, în mod liber, sau pentru respectarea 
de către acesta a listei preţurilor aprobate de franschi-
sor. 

S-a observat29 că din drepturile şi obligaţiile pe care 
şi le asumă părţile într-un contract de franchising, re-
zultă că această formă de comercializare conţine ca ele-
mente, respectiv împrumută caracteristicile proprii ale 
contractelor de vânzare cu monopol, licenţe de patente 
şi mărci, know-how, de reprezentare.

În ceea ce priveşte încetarea contractului internaţio-
nal de franchising, în doctrina juridică30 sunt enumerate 
următoarele cauze de încetare a contractului: expirarea 
contractului; denunţarea unilaterală a contractului şi re-
zilierea contractului. 

Expirarea este o cauză de încetare a unui contract 
de franchising, încheiat pentru o perioadă determinată. 
Dacă un contract se încheie pe un termen determinat, 
părţile prevăd, de regulă, prelungirea automată a con-
tractului pentru perioade stabilite în contract, cu excep-
ţia cazului în care una dintre părţi comunică celeilalte 
părţi refuzul de a prelungi contractul. Refuzul prelun-
girii contractului trebuie să fie comunicat în termenul şi 
forma stabilită în contractul de franchising. 

Părţile pot încheia contractul pe o perioadă nedeter-
minată, cu precizarea modalităţilor de încetare a con-
tractului la solicitarea uneia dintre părţi. În acest caz, o 
parte este în drept să denunţe unilateral contractul, cu 
notificarea prealabilă a celeilalte părţi, cu respectarea 
condiţiilor stabilite în contract.

Rezilierea contractului de franchising poate interve-
ni în următoarele situaţii:

încălcarea prevederilor contractuale de către una •	
din părţi;

franchisee•	  se află în insolvenţă, este supus proce-
durii lichidării sau încetează să mai desfăşoare activita-
te în teritoriul prevăzut în contract;

înstrăinarea de către •	 franchisee a unei părţi sub-
stanţiale din bunurile sau din acţiunile sale, fuziunea 
franchisee cu un terţ.

CC RM în art.1176 alin.(2) prevede că dacă durata 
contractului de franchising nu este determinată sau de-
păşeşte 10 ani, oricare din părţi are dreptul să rezilieze 
contractul cu respectarea unui termen de preaviz de un 
an. Dacă nici una dintre părţi nu exercită dreptul de re-
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ziliere, contractul se prelungeşte de fiecare dată pentru 
2 ani. 

Indiferent de motivul încetării contractului interna-
ţional de franchising, franchisee are unele obligaţii şi 
după încetarea contractului31, şi anume:

Să înceteze să mai desfăşoare activităţi în calitate •	
de franchisee şi de a mai utiliza marca franchisor-ului 
sau alte semne distincte ale acestuia. Odată cu înce-
tarea contractului, franchisee nu mai este în drept să 
desfăşoare activităţile prevăzute în contract şi să uti-
lizeze marca franchisor-ului sau alte semne distincte 
ale acestuia. Franchisee nu poate utiliza sloganuri, 
uniforme, simboluri, materiale publicitare etc. asociate 
franchisor-ului. De asemenea, nu poate utiliza mărci, 
sloganuri, uniforme, simboluri, materiale publicita-
re etc. care ar putea crea confuzie cu cele utilizate de 
franchisor.

Să plătească imediat toate sumele datorate fran-•	
chisor-ului.

Să returneze franchisor-ului toate copiile materi-•	
alelor puse la dispoziţie de acesta în scopul executării 
contractului.

Să permită franchisor-ului, la solicitarea aces- •	   
tuia, cumpărarea stocurilor de mărfuri şi materii prime 
rămase, precum şi a bunurilor utilizate de franchisee 
pentru executarea contractului de franchising.

Să ia toate măsurile legale necesare pentru înce-•	
tarea contractului şi să comunice o evidenţă a acestora 
franchisor-ului în termenul stipulat în contract.

Să păstreze confidenţialitatea asupra informaţii-•	
lor conform condiţiilor stabilite în contractul internaţi-
onal de franchising.
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SUMMArY
In the present article the main goal has been to study the historical evolution of state security bodies 

in the Moldavian Soviet Socialist Republic (MSSR) after the Second World War. Special attention is paid 
to the competence of these bodies in the communist totalitarian regime. The period of Soviet governance 
has most strongly affected the present legal status of state security bodies in the Republic of Moldova.

Î
pând întreg teritoriul republicii. Paralel, are loc pro-
cesul de restabilire a aparatului statal ce a activat până 
la război. În faţa structurilor Comisariatelor Poporului 
pentru Afacerile Interne şi pentru Securitatea de Stat 
ale Republicii Sovietice Moldoveneşti au apărut noi 
sarcini. Judecând în baza documentelor, printre aces-
te sarcini figurau: intensificarea muncii operative de 
agentură şi de anchetă; măsuri de curmare a manifes-
tărilor antisovietice, diversiunilor, acţiunilor teroriste; 
depistarea şi arestarea agenturii inamicului, a elemen-
telor naţionaliste antisovietice, precum şi a clericilor şi 
sectanţilor; recrutarea agenţilor în vederea depistării şi 
creării unei reţele de spionaj; urmărirea agenturii ser-
viciilor străine de informaţii, precum şi munca peste 
hotare – pregătirea şi infiltrarea agenturii1.

 Războiul nu a schimbat radical direcţiile de acti-
vitate a organelor de securitate; dimpotrivă, în urma 
lui s-a intensificat caracterul represiv al acestora. Mai 
mult ca atât, în perioada postbelică se observă un con-
trol şi mai riguros din partea Moscovei asupra autorită-
ţilor statale de la periferiile Uniunii Sovietice. Aceasta 
presupunea că activitatea organelor de interne şi ale 
securităţii statului din RSSM se afla sub supravegherea 
Împuternicitului NKVD-NKGB al URSS pentru Mol-
dova. Se cerea să se coordoneze cu el toate acţiunile 
cekiste operative, chestiunile puse în discuţie la con-
sfătuirile operative, ordinele şi directivele în chestiuni 
operative, măsurile de consolidare a cadrelor NKGB al 
Moldovei şi ale organelor lui de la periferie2. 

 În mai 1945, la Plenara a V-a a CC al PC(b)M, în 
componenţa CC şi membru al Biroului CC a fost ales 
Iosif Mordoveţ, Comisarul Poporului pentru Securita-
te al RSSM. În perioada exercitării de către Mordoveţ 
a atribuţiilor sale (1944-1955), se produc unele schim-
bări în organizarea activităţii organelor de securitate. 
Datorită modificărilor operate în legislaţia ce regle-
menta relaţiile din sfera administrării de stat, NKGB al 
URSS a devenit Minister al Securităţii de Stat (MSS). 
Astfel, la 15.03.1946 a fost adoptată Legea despre re-

organizarea Sovietului Comisarilor Poporului al URSS 
în Sovietul Miniştrilor al URSS şi a Sovietelor Comi-
sarilor Poporului ale republicilor unionale şi autono-
me în Sovietele Miniştrilor ale republicilor unionale şi 
autonome. Se argumenta această schimbare prin faptul 
că denumirea Guvernului ca Soviet al Comisarilor No-
rodnici nu se aplică nici într-o altă ţară. Se menţiona, 
de asemenea, că termenul „comisar” avea mai mult o 
nuanţă politică şi nu sublinia responsabilitatea comisa-
rilor pentru activitatea organelor conduse de ei3. 

 În perioada de după război, în URSS dimensiu-
nile organelor securităţii statului s-au extins. După 
cum menţionează V.Pasat, doar aparatul de agentură 
al Ministerului Securităţii de Stat al RSSM număra în 
primăvara anului 1946 circa 9.000 de persoane. Printre 
acestea 453 erau agenţi, 319 rezidenţi, 7.960 informa-
tori şi 135 stăpâni de case conspirative4.

 Represiunile ce au avut loc în RSSM până la cel 
de-al Doilea Război Mondial şi-au lăsat o amprentă 
negativă în memoria majorităţii populaţiei. Fiind con-
ştienţi de acest fapt, reprezentanţii administraţiei so-
vietice, chiar din primele zile de la revenire la putere, 
au încercat să supună unui control riguros acele pături 
ale populaţiei, care, după părerea lor, se opuneau sis-
temului. În atenţia organelor securităţii de stat se aflau 
în acea perioadă, în primul rând, aşa-numitele grupări 
naţionaliste, care promovau diverse acţiuni calificate 
de aceste organe drept antisovietice, ostile, contrare-
voluţionare etc. După cum subliniază însă T. Botnaru 
şi A. Ganenco, „cu toate că pe timpul lui Mordoveţ 
activitatea MSS al RSSM luase amploare, el aşa şi nu 
a reuşit să anihileze grupările «naţionaliste» şi «anti-
sovietice», care renăşteau din cenuşă, precum pasărea 
Fenix”5.

 Pe lângă elementele naţionaliste, cea mai serioa-
să piedică pentru sovietizarea definitivă a republicii 
o constituia, în opinia organelor statale, chiaburimea, 
care era nemulţumită de colectivizarea forţată a agri-
culturii. Căutând să diminueze rezistenţa ţăranilor şi să 
accelereze colectivizarea, să dea curs transformărilor 
rapide în agricultură în condiţiile în care republica nu-

TRăSăTURILE  ESENŢIALE  ALE  ORGANELOR  
SECURITăŢII STATULUI  îN  RSSM  DUPă  CEL  DE-AL  

DOILEA  RăzbOI  MONDIAL
Liliana ŢUrCAn,

doctor în drept (USM)

n anul 1944 Armata Roşie începe să înainteze pe 
teritoriul RSSM, spre sfârşitul lunii august ocu-
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şi revenise încă de pe urma războiului şi a foametei, 
autorităţile nu vedeau decât o singură cale de soluţi-
onare a problemei – depistarea şi sancţionarea dură a 
vinovaţilor, aplicarea unor măsuri de reprimare6. Drept 
urmare, la 6 iulie 1949 au fost deportate 11.293 familii, 
sau 35.050 oameni7. Rolul de bază în realizarea opera-
ţiei de deportare a revenit, evident, scutului sistemului, 
adică organelor de securitate. 

 Organele de securitate din RSSM au participat, de 
asemenea, la persecutări în masă pentru convingeri re-
ligioase. Astfel, în martie 1951 au fost deportate 723 
familii făcând parte din secta Martorilor lui Iehova8. 
Sectanţii s-au pomenit sub lovitura puterii pentru fap-
tul că în acea perioadă ei erau mai uniţi, mai agresivi şi 
mai intoleranţi faţă de autorităţi9. 

 Intensificarea caracterului de reprimare şi de per-
secutare al activităţii organelor de securitate pe întreg 
teritoriul URSS, învestirea acestora cu funcţii ce nu 
sunt specifice unor servicii speciale (de exemplu, con-
damnarea pe cale extrajudiciară a „duşmanilor popo-
rului”) constituie o cartă de vizită a sf. anilor ’40 – înc. 
anilor ’50, perioadă când rolul securităţii de stat creşte 
direct proporţional cu greutăţile de ordin social-econo-
mic şi cu puterea, ambiţiile dictatorului sovietic. Spre 
regret, până în ziua de azi mulţi identifică organele de 
securitate cu maşina represivă stalinistă, „uitând că în 
acele vremuri negre pentru ţară au fost supuşi represi-
unilor şi peste 20 mii de ofiţeri de securitate, iar mulţi 
alţii au avut de suferit fără nici un temei”10. 

 La începutul anilor ’50, organele de securitate trec 
de sub controlul Partidului Comunist sub conducerea 
directă a lui Stalin, cultul personalităţii căruia capătă 
o amploare fără precedent. Lozinca lui Lenin, potrivit 
căreia „organele CK sunt înfiinţate şi activează doar 
ca organe directe ale partidului, conform directivelor 
acestuia şi sub controlul lui”11, deja nu mai era actua-
lă. Este de menţionat că funcţionarii de partid au făcut 
totuşi o încercare de a supune controlului activitatea 
organelor securităţii de stat în baza Hotărârii cu privire 
la Ministerul Securităţii de Stat al URSS, adoptată de 
Prezidiul CC al PCUS la 4 decembrie 1952. Dar, în 
curând, hotărârea respectivă „a fost dată uitării”. Acest 
lucru nu s-a produs fără intervenţia lui Beria12. 

 După moartea lui Stalin (1953), s-a început re-
structurarea aparatului de stat. Beria, care încerca să 
obţină o putere autoritară în stat, încă o dată a unit or-
ganele securităţii statului cu cele ale afacerilor interne 
într-un singur minister – Ministerul Afacerilor Interne, 
devenind conducătorul acestuia. În urma acestei reor-
ganizări, au survenit, ca fireşti, schimbări corespunză-
toare în republicile unionale, inclusiv în RSSM. Astfel, 
prin Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM, 
Ministerul Securităţii de Stat şi Ministerul Afacerilor 
Interne ale RSSM au fost unite, în luna martie 1953, 
într-un singur organ – MAI al RSSM. 

 La 26 iunie Beria este arestat şi apoi împuşcat. 

Arestarea lui Beria şi a susţinătorilor săi duce la noi 
reorganizări în sistemul organelor de securitate.

 La şedinţa Plenului CC al PCUS din iulie 1953, 
este înaintată cerinţa ca toate organele administrative 
ale statului să fie supuse unui control riguros din par-
tea partidului şi a guvernului sovietic. Controlului de 
partid trebuiau supuse în primul rând organele securi-
tăţii statului, deoarece anume în cadrul acestor orga-
ne foarte des aveau loc încălcări grave ale principiilor 
legalităţii şi democratismului. După cum a menţionat 
mai târziu unul dintre conducătorii KGB-ului URSS 
Iu. Andropov, „partidul a condamnat ferm şi a lichidat 
asemenea încălcări, creând garanţii solide de respec-
tare a principiului legalităţii socialiste”13. Ca urmare a 
deciziei Plenului CC al PCUS din iulie 1953, sublinia-
ză autorul Iu.Kozlov, „activitatea organelor securităţii 
statului a fost supusă unui control riguros din partea 
partidului; au fost lichidate organele extrajudiciare de 
aplicare a măsurilor de pedeapsă penală; a fost verifi-
cată temeinicia condamnării pentru infracţiunile poli-
tice şi reabilitarea celor condamnaţi pe nedrept; a fost 
anulată ordinea excepţională de anchetare şi examina-
re judiciară a cazurilor de săvârşire a unor categorii 
de infracţiuni contra statului”14. Intensificarea, după 
1953, a controlului de partid asupra activităţii organe-
lor securităţii statului nu a dus însă la lichidarea totală 
a acţiunilor ilegale din partea acestora. 

 În martie 1954, Prezidiul CC al PCUS a luat o de-
cizie cu privire la căile de optimizare a activităţii orga-
nelor securităţii, de reorganizare radicală a activităţii 
lor, de lichidare a metodelor ilegale utilizate anterior, 
precum şi despre desfăşurarea activităţii în baza spri-
jinului acordat de societate şi supunerea organelor de 
securitate controlului din partea organelor statale şi a 
celor de partid15. Drept urmare, la 13 martie 1954 este 
înfiinţat un organ independent – KGB (Komitet Gosu-
darstvennoi Bezopasnosti, sau Comitetul Securităţii de 
Stat). Trebuie de menţionat că, deşi de iure Comitetul 
Securităţii de Stat era subordonat Sovietului Miniştri-
lor, de facto el se afla totuşi în subordinea secretarului 
general al PCUS. După cum menţiona în 1967 pre-
şedintele KGB-ului Iu. Andropov, „în dependenţă de 
condiţiile istorice concrete şi în strictă corespundere 
cu direcţiile politicii externe şi interne, Comitetul Cen-
tral al PCUS stabileşte sarcinile de bază şi direcţiile 
de luptă cu acţiunile ascunse ale serviciilor speciale 
străine îndreptate împotriva statului sovietic”16. Biro-
ul Politic al CC al PCUS era anume acea structură ce 
aproba acţiunile majore ale Comitetului Securităţii de 
Stat, precum şi planul operativ anual al acestuia. 

Legătura serviciilor speciale sovietice cu organele 
de partid, planificarea de către acestea din urmă a ac-
tivităţii de asigurare a securităţii iniţial a contribuit la 
creşterea puterii KGB-ului, însă diminuarea influenţei 
Partidului Comunist, precum şi dispariţia de pe harta 
lumii a statului Uniunea Sovietică a avut drept con-
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secinţă dezintegrarea celui mai uriaş serviciu special 
cunoscut de-a lungul istoriei. 

 Reorganizările operate în 1954 la Moscova au de-
terminat apariţia Comitetului Securităţii de Stat (CSS) 
al RSSM, în fruntea căruia a fost situat acelaşi Mordo-
veţ. Ulterior, funcţia de conducător al CSS al RSSM a 
fost ocupată, succesiv, de: Andrei Prokopenko (1955-
1959), Ivan Savcenko (1959-1966), Piotr Civertko 
(1966-1975), Arcadi Ragozin (1975-1979), Gavriil 
Volkov (1979-1989), Gheorghe Lavranciuc (1989-
1990), Teodor Botnaru (1990-1991). 

 Actul normativ care a stabilit modul de organiza-
re şi funcţionare a serviciilor speciale sovietice a fost 
Regulamentul cu privire la organele securităţii de stat 
ale URSS, din 1959, care a fost în vigoare până în mai 
1991. În corespundere cu acest act, în URSS exista un 
sistem de organe ale securităţii statului, format din ur-
mătoarele verigi: Comitetul Securităţii de Stat de pe 
lângă Sovietul Miniştrilor al URSS, Comitetele Se-
curităţii de Stat de pe lângă Sovietele Miniştrilor ale 
republicilor unionale şi autonome, precum şi direcţiile 
KGB-ului în regiuni. Veriga principală a acestui sis-
tem o constituia Comitetul Securităţii de Stat al URSS, 
care, după natura sa juridică, era un organ administra-
tiv unional-republican.

 Sistemul organelor securităţii statului se deose-
bea printr-o centralizare excesivă. Totul se decidea la 
Moscova, hotărârile fiind ulterior difuzate în celelalte 
republici şi regiuni ce constituiau Uniunea Sovietică17. 
Centralizarea se manifesta şi prin faptul că în mâinile 
KGB-ului URSS erau concentrate atribuţii ca: con-
ducerea cu direcţiile principale de luptă cu acţiunile 
subversive desfăşurate de duşmanii statului sovietic; 
numirea personalului în funcţiile de conducere ale 
organelor de securitate (atât la nivel central, cât şi la 
nivel local); controlul riguros al tuturor verigilor din 
subordonare; elaborarea planurilor de activitate; ge-
neralizarea experienţei, pregătirea cadrelor... Plus la 
aceasta, în subordonarea directă a KGB-ului URSS 
(evitând verigile republicane ale sistemului de asigu-
rare a securităţii statului) se aflau trupele de grăniceri, 
precum şi instituţiile de învăţământ ale KGB-ului. 

 În fruntea KGB-ului URSS se afla preşedintele, 
care era numit de către Sovietul Suprem al URSS, iar 
în perioada dintre sesiuni – de către Prezidiul Sovie-
tului Suprem (cu prezentarea ulterioară spre aprobare 
Sovietului Suprem al URSS). Locţiitorii preşedintelui 
KGB erau numiţi în funcţie de către Sovietul Miniş-
trilor al URSS. Preşedintele KGB-ului intra în com-
ponenţa Sovietului Miniştrilor al URSS. Preşedinţii 
Comitetelor Securităţii de Stat republicane, inclusiv al 
RSSM, intrau în componenţa guvernelor (Sovietelor 
Miniştrilor) republicane respective. 

 Deşi Comitetul Securităţii de Stat al URSS era 
condus de preşedinte, în cadrul acestuia activa şi aşa-
numitul colegiu, care avea drept sarcină soluţionarea 

problemelor ce ţineau de organizarea activităţii de asi-
gurare a securităţii statului. Statutul juridic al acestui 
colegiu se deosebea esenţial de cel al colegiilor altor 
organe ale administrării de stat. În corespundere cu 
Regulamentul colegiului KGB, dacă în cazul votării 
preşedintele KGB-ului era în minoritate, soluţionarea 
întrebării în mod automat trecea în competenţa orga-
nelor superioare. Această procedură era prevăzută ca 
o garanţie eficientă şi ca o măsură de preîntâmpinare a 
diverselor tendinţe de voluntarism în sistemul organe-
lor KGB-ului18. Asemenea colegii au fost organizate în 
cadrul tuturor Comitetelor Securităţii de Stat, inclusiv 
în cadrul Comitetului Securităţii de Stat al RSSM.

 Comitetul Securităţii de Stat al URSS cuprindea 
următoarele subdiviziuni de bază: Direcţia 1 Generală 
(informaţii externe); Direcţia a 2-a Generală (contra-
informaţii); Direcţia a 3-a Generală (contrainformaţii 
militare); Direcţia a 4-a (securitatea transportului şi 
comunicaţiilor); Direcţia a 5-a (ideologică); Direcţia 
a 6-a (contrainformaţii economice); Serviciul de pază 
(paza conducerii supreme a URSS şi a PCUS); Direc-
ţia Generală a trupelor de grăniceri (paza frontierei de 
stat) etc.19. Observăm că, spre deosebire de serviciile 
speciale occidentale, în care activitatea informativă ex-
ternă şi cea contrainformativă internă era realizată de 
două organe separate, în sistemul sovietic aceste două 
funcţii erau comasate într-un singur organ. Această 
practică a oglindit bazele ideologice ale regimului care 
a estompat diferenţa dintre inamicul de peste hotare şi 
ameninţările politice interne, pe motiv că acestea erau 
mereu de inspiraţie străină20. 

 Principalele sarcini şi direcţii de activitate ale or-
ganelor securităţii statului în perioada sovietică erau: 
descoperirea planurilor agresive şi a acţiunilor subver-
sive ale forţelor imperialiste, care prezintă ameninţări 
pentru securitatea URSS şi a altor state socialiste; pre-
venirea acţiunilor de spionaj, teroriste, subversive şi 
de altă natură, desfăşurate de serviciile speciale stră-
ine; protecţia informaţiei ce constituie secret de stat; 
paza frontierei de stat a URSS...21. Cu toate acestea, 
una dintre funcţiile principale ale organelor sovieti-
ce de securitate, deşi neprevăzută expres, a constat în 
supravegherea totală a populaţiei realizată în vederea 
lichidării definitive a opoziţiei. După cum menţionea-
ză I.Pacepa, organele sovietice de securitate, spre de-
osebire de serviciile speciale din Occident, „au avut 
întotdeauna sarcina să acopere informativ şi tehnico-
operativ întreaga populaţie a ţării”22. 

 Această particularitate a serviciilor speciale sovie-
tice a avut drept consecinţă crearea unei structuri or-
ganizatorice specifice, total diferită de cea a serviciilor 
occidentale. Un exemplu în acest sens ne poate servi 
Direcţia a 5-a a KGB-ului, care a fost creată în 1969 
„pentru a stăvili valul contestatar în evidentă creştere 
al disidenţei făţişe şi pentru a întări controlul asupra 
populaţiei”23. 
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 Spionarea cetăţenilor în vederea asigurării loiali-
tăţii acestora faţă de regimul politic a constituit mai 
mulţi ani la rând una dintre direcţiile prioritare de acti-
vitate a Comitetului Securităţii de Stat al RSSM. Ast-
fel, în atenţia CSS republican o perioadă îndelungată 
s-au aflat persoanele care aveau rude în străinătate, în 
special în România. Iar în timpul exercitării de către 
P.Civertko a funcţiei de preşedinte al CSS al RSSM 
(1966-1975) în republică a fost declanşată o campanie 
împotriva evreilor. Persoanele de această naţionalitate 
au început să fie prigonite ca fiind „trântori” şi disi-
denţi politici24. Controlul contactelor moldo-române 
şi supravegherea disidenţilor rămâne una dintre direc-
ţiile principale ale activităţii CSS al RSSM şi în anii 
’70-80, spre deosebire de anii ’50-60 când atenţia CSS 
era îndreptată prioritar împotriva Bisericii, considerată 
principalul duşman intern. 

 Dispunând de mari resurse financiare şi tehnice, 
de un personal activ care număra (în anul 1991) cel 
puţin 420.000 de angajaţi (fără a pune la socoteală 
reţeaua amplă de informatori şi persoane cu legături 
întâmplătoare cu KGB-ul), de imense dosare de arhivă 
cu cea mai sensibilă informaţie politică, KGB-ul a re-
prezentant un stat în stat25. Acest „stat în stat” permitea 
manevrarea eficientă a forţelor, a resurselor financiare 
excesive, precum şi evitarea dublării atribuţiilor. Pe 
de altă parte, lipsa barierelor administrative între sub-
diviziunile împuternicite să desfăşoare activităţile in-
formative, contrainformative şi alte tipuri de activităţi 
permitea realizarea eficientă a operaţiunilor complexe 
şi de lungă durată. Aceasta era o prioritate a organelor 
securităţii de stat faţă de serviciile speciale occiden-
tale. 

 Cumularea de către un singur organ a mai mul-
tor funcţii în domeniul asigurării securităţii statului 
avea, de asemenea, şi unele dezavantaje. Astfel, au-
torii lucrării Cartea albă a serviciilor speciale ruse 
au evidenţiat următoarele neajunsuri în organizarea 
şi funcţionarea Comitetului Securităţii de Stat: „in-
terdependenţa strictă a acestui organ cu structurile 
PCUS, monopolul în sfera securităţii, precum şi 
în asigurarea informativă a demnitarilor cu funcţii       
înalte în stat, lipsa unor mecanisme reale de exercita-
re a controlului civil asupra activităţii KGB-ului, ad-
ministrarea dificilă a acestui serviciu special enorm 
şi imposibilitatea modificărilor rapide în dependenţă 
de schimbările de ordin politic şi operativ, lipsa unei 
concurenţe reale”26.

Particularităţile de organizare şi funcţionare a 
CSS al RSSM, locul şi rolul acestui organ în sistemul 
autorităţilor republicane erau determinate de obiecti-
vele regimului politic totalitar al URSS. Distrugerea 
treptată a acestui regim şi lichidarea sistemului socia-
list au condiţionat desfiinţarea organelor de securitate 
de tip sovietic existente pe teritoriul republicii noas-
tre. Totodată, perioada sovietică şi-a lăsat amprenta 

asupra statutului juridic al organelor de securitate ce 
funcţionează astăzi în Republica Moldova. În special, 
s-au păstrat unele elemente de structură a acestora 
(activitatea informativă externă şi internă este reali-
zată până în prezent de un singur organ). 
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SUMMArY
This article related to the means of protection of industrial property, especially to the protection of inven-

tions by Supplementary Protection Certificate (SPC). This article highlights the importance of protecting 
Industrial Property Objects by Supplementary Protection Certificate, the benefits of this protection, the 
state of affairs regarding the protection of inventions by SPC abroad and in the Republic of Moldova. It 
also describes the objects and the modality of protection by SPC, cases when it can be revoked, damages 
caused by counterfeit products protected by SPC. In addition it describes the modalities of counterfeiting 
and makes a legal-criminal analysis of the offense of counterfeiting goods protected by SPC, and also 
makes proposals to improve legislation on the protection of industrial property objects.

U
brevete de invenţie o constituie industriile produselor 
farmaceutice şi de protecţie a plantelor.

Protecţia prin brevet a invenţiilor din domeniul far-
maceutic pune însă unele probleme de fond care de-
curg din:

Costurile uriaşe implicate în cercetarea funda-•	
mentală pentru cercetarea şi fabricarea substanţelor 
active, iar ulterior pentru aprobarea şi punerea efectivă 
pe piaţă a produselor farmaceutice, realizate pe baza 
acestora.

Procedurile administrative extrem de complicate •	
şi îndelungate legate de obţinerea autorizaţiei de pune-
re pe piaţă a unui medicament, calculate a fi în medie 
de 7-9 ani, care conduc la situaţia ca durata reală, de 
piaţă, a exploatării brevetului pentru aceste produse, 
să fie semnificativ mai scurtă decât durata sa legală de 
20 ani.

Dorinţa titularilor de produse farmaceutice, de a •	
exista un act normativ care după efectuarea proceduri-
lor administrative de autorizare să permită exercitarea 
dreptului lor exclusiv de exploatare, pe o perioadă cât 
mai apropiată de durata legală a brevetului, pentru ca, 
în mod justificat, sumele apreciabile cheltuite să poată 
fi recuperate.

Ca urmare a considerentelor enumerate, pe plan in-
ternaţional s-a acceptat ca în baza unor reglementări 
speciale, durata unui brevet acordat pentru o substanţă 
activă din domeniul medicamentelor sau produselor de 
protecţie a plantelor să poată fi prelungită cu o perioa-
dă care ţine cont de procedurile administrative necesa-
re autorizării punerii pe piaţă a acestor produse.

În SUA, prin Actul din 24 septembrie 1984, s-a cre-
at baza legală prin care se putea prelungi, în anumite 

CONTRAFACEREA  PRIN  FAbRICARE  A  ObIECTELOR  DE 
PROPRIETATE  INDUSTRIALă  PROTEjATE  PRIN 

CERTIFICATUL  COMPLEMENTAR  DE  PROTECŢIE

Viorel IUSTIN, 
magistru în drept, doctorand (USM)

Recenzent: Stela BoTnArU, doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

situaţii specificate, durata protecţiei conferite de bre-
vet. Odată cu modificarea titlului 35 USC, în 1998 în 
SUA s-a extins reglementarea duratei suplimentare şi 
la produsele specifice medicinii veterinare.

În 1988, Japonia a amendat legea brevetelor de in-
venţie introducând prevederile legale necesare prelun-
girii cu maximum 5 ani a duratei brevetelor având ca 
obiect produse farmaceutice de uz uman, animal sau 
de uz fitosanitar.

Franţa, prin Legea nr.90-150 din 25 iulie 1990, in-
trată în vigoare la 19 noiembrie 1991, urmată la scurt 
timp de Italia şi Germania, și de alte ţări europene care 
au creat baza legală a prelungirii duratei brevetului de 
invenţie, cu până la 5 ani, prin acordarea unui certificat 
ca supliment la brevetul de invenţie, numit certificat 
suplimentar de protecţie şi cunoscut sub acronimul 
SPC (Supplementary Protection Certificate).

Această situaţie permitea crearea unui dezechilibru 
între prevederile legislative ale diferitelor state, apă-
rând riscul transferului centrelor de cercetare din anu-
mite State, către acelea în care durata brevetului era 
mai lungă. De asemenea, prin dezvoltarea eterogenă 
a unor legislaţii naţionale s-ar fi putut ivi obstacole în 
privinţa liberei circulaţii în cadrul Statelor a produselor 
medicamentoase sau pesticidelor, ceea ce ar fi afectat 
la un moment dat stabilitatea şi buna funcţionare a pie-
ţelor interne. În aşa fel, în Uniunea Europeană a fost 
oportun elaborarea Regulamentului (CE) nr. 1768/92 
al Consiliului din 18 iunie 1992, care prevedea pentru 
statele care nu prevăzuseră deja acest titlu în legislaţia 
lor naţională, reglementarea creează un certificat com-
plementar de protecţie1, pentru celelalte cazuri (cel al 
Franţei, de exemplu), această reglementare a înlocuit 
legislaţiile naţionale existente. Regulamentul a intrat 

rmare a remarcabilei dezvoltări şi evoluţii tehno-
logice, una dintre cele mai importante surse de 
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în vigoare la 2 ianuarie 1993 în toate țările Uniunii 
Europene, cu excepţia Greciei, Spaniei, Portugaliei. 
În aceste țări, date fiind dispoziţiile tranzitorii privind 
brevetabilitatea produselor farmaceutice, ea a intrat în 
vigoare la 2 ianuarie 1998.

CCP este aşadar un titlu naţional, dar eliberat 
conform regulilor comunitare şi cu respectarea unor 
condiţii. Ulterior, la nivelul Comunităţii Europene, a 
fost elaborat un alt Regulament comunitar din 23 iulie 
1996 (Regulamentul (CE) nr. 1610/96 al Parlamentu-
lui European şi al Consiliului), unde brevetele fitofar-
maceutice pot face şi ele obiectul unui CCP2. 

Produsele fitofarmaceutice – sunt substanţele acti-
ve şi preparaţiile care conţin substanţe active, destinate 
protecţiei vegetalelor contra organismelor dăunătoare 
şi care trebuie să exercite o acţiune asupra proceselor 
vitale ale acestor vegetale şi să distrugă vegetalele ne-
dorite (definiţie din art.1 al Regulamentului 1610/96/
CE din 23 iulie 1996).

 Condiţiile de introducere a cererii ca şi efectele, şi 
durata de validitate sunt identice cu cele ale CCP.

În Republica Moldova, care ţine să se asocieze cu 
Comunitatea Europeană, în Legea nr.50-XVI/2008 
privind protecţia invenţiilor la art.4 alin.(2) lit. c) este 
prevăzut un aşa mijloc de protecţie – Certificatul Com-
plementar de Protecţie3.

Certificatul Complementar de Protecţie (CCP) 
este un titlu de protecţie a unui drept de proprietate 
industrială, având ca obiect orice produs protejat pe 
teritoriul Republicii Moldova printr-un brevet de in-
venţie şi care, înainte de punerea sa pe piaţă, a fost 
autorizat ca medicament sau produs de protecţie a 
plantelor, printr-o procedură de natură administrati-
vă. El conferă titularului său o protecţie prelungită 
cu până la 5 ani, după data expirării brevetului de in-
venţie. Deşi din punct de vedere formal, Certificatul 
Suplimentar de Protecţie se constituie ca un drept de 
protecţie distinct, el reprezintă în fond o prelungire a 
duratei brevetului de invenţie – numit brevet de bază 
şi acordat pentru un produs care pentru a fi exploa-
tat, necesită autorizaţia de punere pe piaţă. Dreptul 
dobândit prin certificat este limitat teritorial, este un 
drept naţional, ca urmare, este necesară depunerea 
unei cereri de certificat de către orice stat în care se 
doreşte obţinerea protecţiei.

Doctrina apreciază că certificatul instituie un drept 
distinct, deoarece, deşi acţionează în sensul unei pre-
lungiri a duratei brevetului de bază, producând efecte 
după expirarea acestuia, efectul protecţiei prin certificat 
se limitează la produsul autorizat ca medicament sau 
produs de protecţie a plantelor. În consecinţă, certifica-
tul poate face obiectul unei acţiuni separate în anulare.

Condiţiile acordării certificatului suplimentar de 
protecţie:

Produsul să fie protejat printr-un brevet de in-1. 
venţie în vigoare.

Să fie acordată o autorizaţie de punere pe piaţă 2. 
a produsului.

Produsul nu trebuie să fi făcut deja obiectul 3. 
unui certificat.

Autorizaţia trebuie să fie prima autorizaţie de 4. 
punere pe piaţă a produsului ca medicament.

Certificatul Complementar de Protecţie poate fi de-
clarat nul în cazul în care: 

a) A fost eliberat contrar condiţiilor stipulate de 
art.71 din Legea nr. 50 privind Brevetele de Invenţii.

b) Drepturile acordate prin brevetul de bază s-au 
stins, în conformitate cu art.68 din Legea nr. 50 privind 
Brevetele de Invenţii, adică a expirat durata legală de 
protecţie, titularul renunţă la brevet, taxele de elibe-
rare şi de menţinere în vigoare a brevetului nu au fost 
achitate la timp.

c) Brevetul de bază a fost declarat nul sau a fost 
limitat într-o asemenea măsură încât produsul pentru 
care s-a acordat certificatul nu mai este protejat prin 
revendicările brevetului de bază ori, după stingerea 
drepturilor ce decurg din brevetul de bază, există mo-
tive care justifică declararea nulităţii sau limitarea bre-
vetului. 

d) În cazul în care brevetul de bază este declarat nul 
numai pentru o parte a produsului, care face obiectul 
autorizaţiei de plasare pe piaţă, certificatul va fi decla-
rat nul numai pentru partea corespunzătoare.

Transmiterea drepturilor conferite prin certificat 
suplimentar de protecţie

Efectul juridic al certificatului suplimentar de pro-
tecţie de a prelungi în mod efectiv durata brevetului 
de bază constă în faptul că licenţele acordate pentru 
brevet valabile şi pentru certificat. 

Fără a exista o prevedere legală în acest sens, extin-
derea valabilităţii licenţelor acordate pentru brevetul 
de bază este considerată a fi o regulă de interpretare 
atât pentru licenţele neexclusive, cât şi pentru licenţele 
exclusive. De asemenea, o licenţă obligatorie acordată 
pentru un brevet de bază se extinde în mod automat şi 
la CCP, chiar dacă cererea de certificat a fost depusă 
după data dispunerii acestei licenţe obligatorii. Totuşi 
se poate dispune şi acordarea unei licenţe obligatorii 
doar pentru certificat.

În consecinţă, condiţiile şi termenele în care au fost 
acordate licenţele pentru brevetul de bază se extind şi 
asigură certificatul suplimentar de protecţie, cu excep-
ţia situaţiilor în care în contractul de licenţă sau, după 
caz, în urma unei hotărâri judecătoreşti definitive şi 
irevocabile se prevede altfel.

Transmiterile de drepturi se înscriu în Registrul 
Naţional al Certificatelor Suplimentare de Protecţie la 
AGEPI şi se publică în BOPI.

La moment, prin Legea nr.50-XVI/2008 privind 
protecţia invenţiilor la art.4 alin.(2), lit.c) se prevede 
acordarea de drepturi exclusive titularului, iar Legea 
Penală nu poate oferi o protecţie eficientă drepturilor 
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exclusive, faţă de faptele de contrafacere a produselor, 
deoarece în Legea penală la alin.(3), art. 1852 CP RM 
nu este prevăzută şi protecţia de contrafacere a Obiec-
telor de Proprietate Industrială protejate prin CCP. În 
aşa fel, toate obiectele care se referă la remedii medi-
camentoase şi preparate fitofarmaceutice pot fi contra-
făcute.

Prejudiciile aduse de produsele contrafăcute, pro-
tejate prin Certificatul Complementar de protecţie, pot 
fi divizate în următoarele categorii:

Prejudicii economice, care se manifestă prin di-•	
minuarea încasărilor la bugetul de stat, şi la bugetele 
titularilor de drepturi.

Prejudicii de imagine aduse atât ţării pe terito-•	
riul căreia prosperă piaţa produselor contrafăcute, cât 
şi titularilor de drepturi (OPI).

Prejudicii aduse vieţii şi sănătăţii persoanelor, •	
în ţara unde prosperă şi se dezvoltă piaţa produselor 
contrafăcute.

Odată cu dezvoltarea relaţiilor economice şi a pie-
ţei de desfacere şi reglementările juridice cu privire la 
OPI, trebuie să se modifice şi Legea penală mereu îm-
bunătăţind climatul reglementării relaţiilor sociale cu 
privire la OPI.

Conform art.20 din Legea 50-XVI/2008, titula-
rului titlului de protecţie i se acordă dreptul exclusiv 
de exploatare a OPI pe întreaga durată de protecţie a 
lui, adică: fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, 
vânzarea, importul sau stocarea, în aceste scopuri, a 
produsului care constituie obiectul de Proprietate In-
dustrială protejat prin CCP. Totodată, art.21 din ace-
eaşi Lege prevede că un brevet îi acordă titularului, 
pe lângă drepturile enumerate mai sus, dreptul de a 
interzice terţilor care nu au acordul său să efectueze 
acţiunile enumerate mai sus, pe teritoriul Republicii 
Moldova, de către o persoană alta decât persoana în-
dreptăţită. Acest drept constituie posibilitatea juridică, 
recunoscută titularului, de a opune tuturor celorlalte 
persoane prerogativa sa de a exploata OPI protejat4. 

Fabricarea produselor constă în realizarea materială 
a unui obiect identic ori similar cu cel ce formează 
obiectul-produs al OPI protejat prin CCP. Este sufici-
entă fabricarea produsului, chiar dacă acesta nu a fost 
utilizat ori pus în vânzare. În toate cazurile, fabricarea 
trebuie să fi fost finalizată, nu numai începută; cu toate 
acestea, dacă fabricarea a fost întreruptă de acţiunea 
formulată de către titularul OPI, se poate considera că 
s-a produs o contrafacere parţială, cât priveşte porţi-
unile fabricate ori aflate în curs de execuţie5. În juris-
prudenţa franceză6, s-a decis că dobânditorul produsu-
lui la care se pune problema efectuării tratamentului 
nu are obligaţia de a se adresa titularului CCP spre a 
obţine acele remedii pentru a efectua un tratament; o 
asemenea obligaţie există însă dacă este vorba despre 
un tratament care este echivalent cu înlocuirea unor 
componente ale remediului cu altele. Sub un alt aspect, 

se consideră că fabricarea chiar şi a unui singur obiect 
şi chiar dacă această fabricare nu s-a realizat în scopul 
comercializării cade sub incidenţa legii, constituind 
contrafacere. Jurisprudenţa şi doctrina au elaborat, în 
decursul timpului, unele reguli generale referitoare la 
compararea obiectului protejat prin titlu de protecţie 
cu obiectul contrafăcut prin fabricare, spre a se stabili 
dacă a fost încălcată ori nu exclusivitatea recunoscută 
titularului, aşadar dacă a existat sau nu contrafacere7.

a) Astfel, mai întâi, în cazul reproducerii servile 
nu se pun probleme, aceasta constituind întotdeauna 
încălcarea exclusivităţii recunoscute titularului CCP.

b) În al doilea rând, conform ,,teoriei variantelor 
de execuţie”8, aplicabilă în cazul în care reproducerea 
nu este servilă, se consideră că a fost încălcată exclusi-
vitatea, dacă la obiectul reprodus se regăsesc elemen-
tele constitutive esenţiale ale invenţiei protejate prin 
CCP. Astfel, simpla schimbare a materialului, a for-
mei, a dispunerii, a dimensiunilor fără a se aduce un 
rezultat industrial nou nu constituie decât variante de 
execuţie a produsului protejat prin brevet.

c) În al treilea rând, contrafacerea se apreciază 
în raport cu asemănările, iar nu cu deosebirile. Cu 
alte cuvinte, nu prezintă importanţă dacă obiectul re-
produs conţine, în acelaşi timp, şi unele diferenţe faţă 
de produsul protejat prin CCP, în ipoteza în care, la 
comparaţie, rezultă existenţa asemănărilor sub aspec-
tul elementelor esenţiale şi caracteristice ale invenţiei 
protejate prin CCP.

d) În al patrulea rând, conform teoriei echivalen-
telor, se consideră că există încălcarea exclusivităţii, 
atunci când un element din structura produsului este 
înlocuit cu un element diferit, care îndeplineşte ace-
eaşi funcţie şi determină un rezultat identic sau chiar 
asemănător.

e) În sfârşit, regula inadmisibilităţii asocierii mai 
multor brevete arată că persoana care este titular a 
mai multor titluri de protecţie nu are dreptul de a le 
invoca în mod concomitent în privinţa obiectului fa-
bricat de către terţ, susţinând că acesta a luat câte un 
element din fiecare invenţie protejată prin CCP. Regu-
la se explică prin aceea că brevetul constituie un titlu 
separat şi distinct de orice alt CCP9. 

Folosirea produselor reprezintă o formă de încălca-
re a exclusivităţii recunoscute titularului de CCP care 
este distinctă de ,,fabricarea” produselor, deşi, de cele 
mai multe ori, persoana care fabrică produsele le şi fo-
loseşte; realizarea cumulativă a acestor două activităţi 
constituie o agravantă10.

Există contrafacere și în cazul folosirii produsului 
protejat prin CCP11. Existenţa ori absenţa calităţii de 
comerciant este nerelevantă, dar numai folosirea în 
scop comercial – nu şi aceea în scop personal – con-
stituie încălcare a exclusivităţii12. În toate cazurile, 
reaua-credinţă a celui care foloseşte produsele trebuie 
dovedită, deoarece este posibil ca produsele folosite să 
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fi fost puse în circulaţie cu acordul titularului CCP13.
Contrafacerea prezintă trei forme, şi anume, fabri-

carea, folosirea sau punerea în circulaţie a unui Obiect 
de Proprietate Industrială protejat prin CCP. Prin in-
fracţiunea de contrafacere se încalcă dreptul exclusiv 
al titularului.

Contrafacerea prin fabricare constă în reproducerea 
materială a unui obiect protejat. Fără a fi necesară între-
buinţarea obiectului contrafăcut, actul fabricării trebuie 
să fie complet, adică să prezinte un caracter industrial 
în consecinţă. 

Contrafacerea prin folosire constă în utilizarea sau 
întrebuinţarea obiectului unei invenţii protejat prin CCP. 
Acţiunea de folosire este independentă de fabricare. Cel 
care utilizează un obiect contrafăcut va răspunde chiar 
dacă a fost fabricat de o altă persoană.

Folosirea obiectului contrafăcut presupune un scop 
material sau comercial. Ca urmare, folosirea obiectului 
pentru uz personal nu constituie contrafacere.

Contrafacerea prin punerea în circulaţie constă 
în vânzarea sau expunerea spre vânzare de obiecte 
contrafăcute.

Pentru existenţa contrafacerii nu se cere ca vân-
zătorul să fie comerciant. Tot fără importanţă sunt şi 
numărul actelor de punere în circulaţie a produselor 
contra făcute, precum şi nerealizarea de către vânzător 
a unui beneficiu.

Pe de altă parte, dispoziţiile privind contrafacerea 
prin punerea în circulaţie nu sunt aplicabile donaţiei 
unor produse contrafăcute.

Acţiunea de fabricare a OPI protejate prin CCP, re-
prezintă mai multe fapte care au un caracter alternativ 
similar cu fapta de contrafacere a invenţiei protejate 
prin Brevet de Invenţie, dar contrafacerea obiectului 
protejat prin CCP poate fi realizată şi prin modalitatea 
de folosire, printre altele modalitate neprevăzută de 
Legea penală ca şi de fapt şi a mijlocului de protecţie 
– Certificatul Complementar de Protecţie. 

 Faptele analizate de noi care sunt prevăzute în 
Legea privind brevetele de invenţii ca drepturi exclu-
sive ale titularilor de drepturi a CCP nu se regăsec în 
dispoziţia art.1852 alin.(3) CP RM spre deosebire de 
alte fapte protejate prin brevet de invenţie sau model 
de utilitate etc. În aşa fel, ne pomenim într-o situa-
ţie când un titular are drepturi exclusive, dar care nu 
pot fi efficient protejate, deoarece Legea penală nu 
le prevede răspundere penală pentru astfel de fapte. 
Prin urmare, ar fi oportun de a înlătura lacunele exis-
tene în Legea penală şi în aşa fel venim cu o analiză 
juridico-penală a acestor fapte şi cu prevederi care 
ar proteja eficient drepturile exclusive ale titularilor 
OPI protejate prin CCP. 

După cum am menţionat mai sus, acum am dori 
să nr oprim la analiza juridico-penală a contrafacerii 
obiectului protejat prin CCP.

Obiectui juridic reprezintă relaţiile sociale care se 

nasc, se dezvoltă şi se modifică în legătură cu apărarea 
drepturilor titularului brevetului de invenţie împotriva 
faptelor alternative: fabricarea, folosirea produselor 
protejate prin CCP, importul, exportul, transportarea, 
oferirea spre vânzare, vânzarea, alt mod de punere în 
circulaţie economică sau stocarea în aceste scopuri a 
produsului. În cazul contrafacerii prin fabricare, obiec-
tul juridic reprezintă relaţiile sociale care se nasc, se 
dezvoltă şi se modifică în legătură cu apărarea drep-
turilor titularului a invenţiei protejate prin CCP de in-
venţie împotriva faptei de fabricare, fără drept a obiec-
tului invenţiei.

În cazul săvârşirii infracţiunii de contrafacere prin 
fabricarea unui obiect protejat prin CCP, obiectul ma-
terial nu există. Deşi s-ar părea că acţiunea de fabrica-
re reprezintă obiectul unei invenţii protejate prin CCP, 
totuşi acest bun este un produs, şi nu obiectul infracţi-
unii. În cazul în care fapta se săvârşeşte prin celelalte 
modalităţi ale lui verbum regens, considerăm că obiect 
material al infracţiunii este însuşi obiectul proprietăţii 
industriale, care poate fi produsul protejat. 

Latura obiectivă se realizează prin una din urmă-
toarele fapte alternative: fabricarea, folosirea produse-
lor protejate prin CCP importul, exportul, transporta-
rea, oferirea spre vânzare, vânzarea, alt mod de punere 
în circulaţie economică sau stocarea în aceste scopuri 
a produsului, efectuate fără drept. În cazul infracţiu-
nilor cu conţinut alternativ, nu există o pluralitate de 
infracţiuni, ci o unitate de infracţiune, dacă activitatea 
ilicită a făptuitorului corespunde mai multor modali-
tăţi alternative. Soluţia unităţii naturale de infracţiuni 
este justificată prin echivalenţa juridică a termenilor 
alternativi (fungibilitatea acestora) folosiţi de legiuitor 
la art. 1852 alin.(3) CP RM. În cazul infracţiunii să-
vârşite prin fabricare, pentru existenţa infracţiunii este 
suficient ca făptuitorul să realizeze un obiect care, prin 
însuşirile sale esenţiale, seamănă cu cel care formează 
obiectului unei invenţii protejate prin CCP, în fiecare 
caz, acţiunea de fabricare se stabileşte prin compara-
rea obiectului reprodus de făptuitor cu cel protejat prin 
CCP, ţinându-se seama de asemănările esenţiale care 
există între cele două obiecte. 

Consecinţele contrafacerii prin fabricare a obiec-
tului unei invenţii constă în atingerea adusă drepturi-
lor sale patrimoniale şi nepatrimoniale. Între acţiunile 
făptuitorului şi consecinţele survenite trebuie să existe 
o legătură de cauzalitate care rezultă, de regulă, din 
materialitatea faptei.

Latura subiectivă reprezintă vinovăţia, sub formă 
de intenţie, care poate fi directă sau indirectă. În mo-
dalităţile normative ale oferirii şi importului, intenţia 
este direct calificată prin scop. Fiind o cerinţă ataşa-
tă laturii subiective a infracţiunii, pentru consumarea 
acesteia nu va fi necesară realizarea acestei condiţii, 
fiind suficient să se facă dovada că subiectul a urmărit, 
după caz, să folosească sau să vândă acel produs care 
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constituie obiectul invenţiei protejate prin CCP. Din 
etapele activităţii infracţionale care pot fi prezente în 
cadrul acestei infracţiuni formale sunt posibile acţiu-
nile de pregătire şi tentativa, dar nu sunt incriminate şi 
nu sunt pedepsite.

Subiect al infracţiunii poate fi orice persoană, care 
îndeplineşte condiţiile generale ale răspunderii penale, 
lipsind vreo calitate specială a acesteia. 

Infracţiunea se consumă în momentul în care ori-
care dintre acţiunile incriminate a fost realizată. 

Infracţiunea analizată prezintă mai multe modali-
tăţi normative în raport de modul în care este descrisă 
fapta incriminată, pentru consumarea infracţiunii fi-
ind suficientă realizarea unei singure modalităţi. Dacă 
aceeaşi persoană realizează în concret conţinutul mai 
multor modalităţi normative, unitatea infracţională nu 
va fi afectată, dar de acest aspect se va ţine seama la 
stabilirea gradului de pericol social al faptei comise şi 
la individualizarea judiciară a pedepsei.

O altă modalitate de contrafacere poate fi şi faptă 
de folosire fără drept a unui produs protejat prin CCP 
la fabricarea unui alt produs, în aşa fel lezându-se un 
drept exclusiv al titularului prevăzut de art. 20 (2) lite-
ra a), din Legea 50/2008 privind protecţia invenţiilor. 
Actualmente, această modalitate alternativă nu este 
prevăzută nici pentru brevete de invenţii şi nici pen-
tru CCP nu este prevăzută de Legea penală, în aşa caz 
obiect material al acestei infracţiuni este orice bun care 
este obiectul invenţiei sau care corespunde acestuia, 
deci chiar într-un bun contrafăcut, indiferent dacă făp-
tuitorul foloseşte un bun contrafăcut de el sau altul.

În legătură cu cele menţionate, ar fi oportun ca 
art.1852 alin.(3) din CP RM să conţină suplimentar 
în dispoziţia sa încă o acţiune alternativă, distinctă de 
fabricare, şi anume, acţiunea de folosire a produselor 
protejate prin CCP care se referă la acţiuni de contra-
facere şi poate duce le fabricarea fără drept a produse-
lor industriale, iar sancţiunea să fie considerată ca una 
gravă şi să prevadă expres confiscarea şi distrugerea 
mărfurilor contrafăcute, precum şi a tuturor materiale-
lor şi instrumentelor care au servit direct la comiterea 
delictului. Totodată, în sancţiunea art.1852 alin.(3) pe 
lângă sancţiunea propriu-zisă nu este prevăzut ce se în-
tâmplă cu produsele contrafăcute protejate prin CCP şi 
cu utilajul care le-a produs reprezintând şi o proprietate 
privată, în aşa fel produsele contrafăcute prin fabricare 
sau folosire pot iarăşi reapărea pe piaţă. Mai mult ca 
atât, Republica Moldova este parte la Acordul privind 
aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate 
de comerţ unde în art.61 ce stipulează că statele-mem-
bre vor prevedea în procedurile lor penale sancţiuni 
de genul: „… Sancţiunile vor include închisoare şi/sau 
amenzi suficiente pentru a fi descurajatoare şi vor fi la 
un nivel comparativ cu cele aplicate unor delicte gra-
ve similare. În cazurile adecvate, sancţiunile posibile 
vor include şi sechestrarea, confiscarea şi distrugerea 

mărfurilor în cauză, precum şi a tuturor materialelor şi 
instrumentelor care au servit direct la comiterea delic-
tului…”14

Având în vedere cele expuse, am dori să propu-
nem o redactare a art. 852 alin.(3), care ar apărea în 
următoarea redacţie: „Fabricarea, folosirea, importul, 
exportul, transportarea, oferirea spre vânzare, vânza-
rea, alt mod de punere în circulaţie economică sau 
stocarea în aceste scopuri a produsului, folosirea de 
procedee, ceea ce constituie invenţii, obiecte proteja-
te prin Certificat Complementar de Protecţie…”, iar 
sancţiunea să fie reformulată în următoarea redacţie:                      
„…se pedepsesc …, în ambele cazuri cu confiscarea 
şi distrugerea mărfurilor în cauză, precum şi a tutu-
ror materialelor şi instrumentelor care au servit di-
rect la comiterea delictului”. 

Note:

1 Regulamentul (CE) nr. 1768/92 al Consiliului din 18 
iunie 1992.

2 Regulamentul comunitar din 23 iulie 1996 (Regula-
mentul (CE) nr.1610/96 al Parlamentului European şi al 
Consiliului.

3 Legea nr. 50-XVI/2008 privind protecţia invenţiilor.
4 Schmidt-Szalewski J., Pierre J.-L., Droit de la proprié- 

eté industrielle, Litec, Paris, 1996, p.69.
5 Chavanne A., Burst J.-J., Droit de la propriété industri-

elle, Dalloz, ed. a 5-a, 1998, p.254. 
6 Mousseron J.-M., Traité des brevets. L’obtention des 

brevets, Librairies Techniques, Paris, 1984, p.47.
7 Eminescu Y., Tratat de proprietate industrială, vol. I: 

Creaţii noi, Editura Academiei, Bucureşti, 1982, p.124-126.
8 Chavanne A:, Burst J.-J., op.cit.,(Denumirea este da-

torată considerării reproducerilor neservile ca fiind simple 
variante de execuţie a obiectului invenţiei brevetate).

9 Scondăcescu B., Longhin V., Richter I., Brevetele de 
invenţiune: Comentar teoretic şi practic al Legii asupra bre-
vetelor de invenţiune, cu jurisprudenţa română şi străină şi 
indrumări tehnice, Bucureşti, 1974, p.123 (O excepţie tre-
buie totuşi făcută, când e vorba de un brevet de perfecţiona-
re, care aparţine ca şi brevetul principal aceleiaşi persoane. 
Brevetul de perfecţionare este o dezvoltare a celui principal, 
o completare a lui şi amândouă formând un tot indivizibil, 
în aşa fel că împrumutarea de elemente din fiecare brevet 
constituie o contrafacere).

10 Petrescu A., Mihai L:, Introducere in Dreptul de 
Proprietate Industrială, Universitatea din Bucureşti,1986, 
p.228.

11 Chavanne A., Burst J.-J., op.cit.,p.225.
12 Eminescu Y., Legea brevetelor de invenţie: Comenta-

riu, Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 199-200.
13 Ibidem, p.201.
14 Art. 61 al Acordului privind aspectele drepturilor de 

proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPS), intrat în 
vigoare în RM la 26.07.2001.
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We intend to single out and analyze the specific peculiarities of the national legislation in relation with 

the establishment, modification and cancellation of the matrimonial contractual regime. In the Republic 
of Moldova the family legislation permits to establish a matrimonial regime both before the registration 
of the marriage, and during the marriage. Examples are given of law systems form other countries in 
which the modalities of establishing the matrimonial regime is abolished and ceased.. Iy is stressed the 
practical use  of the aspects concerning the matrimonial contractual regime.

timp de care legea leagă apariția, modificarea și înce-
tarea relațiilor matrimoniale contractuale dintre soți.

Viața oricărui regim matrimonial contractual își are 
începutul în momentul stabilirii sale și sfârșește odată 
cu încetarea producerii acțiunilor pe viitor. Pe parcur-
sul existenței sale, regimurile matrimoniale pot fi su-
puse modificărilor operate fie în baza acordului ambi-
lor soți, fie în temeiul unei hotărâri judecătorești.

În continuare, ne propunem să evidențiem și să 
analizăm particularitățile specifice legislației naționale 
vizavi de stabilirea, modificarea și încetarea regimu-
lui matrimonial contractual. Paralel, vom prezenta 
particularitățile caracteristice regimurilor matrimoni-
ale contractuale din alte state.

I. Stabilirea regimului matrimonial contrac-
tual. În literatura de specialitate întâlnim conceptul 
potrivit căruia regimul matrimonial este stablit în 
momentul căsătoriei1. Menționăm că acest concept 
poate fi aplicat doar atunci când ne referim la regimul 
matrimonial legal, care se aplică din momentul înre-
gistrării căsătoriei. Nu putem aplica această concepție 
și în cazul regimului matrimonial contractual, a cărui 
stabilire cunoaște o perioadă de timp variabilă care nu 
este legată de momentul înregistrării căsătoriei, întru-
cât regimul matrimonial contractual poate fi stabilit 
atât până la înregistrarea căsătoriei, cât și ulterior în 
timpul căsătoriei.

Potrivit unei concepții doctrinare similare, regimul 
matrimonial ia naştere odată cu încheierea căsătoriei şi 
nu poate exista în afara căsătoriei2. Această concepție, 
de asemenea, este aplicabilă în privința regimului ma-
trimonial legal. Totuși, spre deosebire de prima ex-
punere conceptuală, considerăm că această formulare 
o putem aplica și cu referire la regimul matrimonial 
contractual, însă doar în cazul în care vorbim despre 
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n aspect important al institutului regimului ma-
trimonial contractual îl reprezintă perioadele de 

stabilirea regimului matrimonial de către viitorii soți, 
adică până la înregistrarea căsătoriei, deoarece în ca-
zul soților momentul nașterii regimului matrimonial 
contractual va fi legat de autentificarea notarială a 
convenției matrimoniale.

Respectiv, propunem definirea momentului stabi-
lirii regimului matrimonial contractual astfel, regimul 
matrimonial contractual este stabilit în legătură cu în-
cheierea căsătoriei sau în timpul căsătoriei şi nu poate 
exista în afara căsătoriei. În consecință, efectele regi-
mului matrimonial se vor aplica numai asupra persoa-
nelor căsătorite, deși poate fi stabilit și de persoane 
încă necăsătorite. 

Cu această ocazie, ținem să menționăm că în 
dependență de momentul stabilirii regimului matri-
monial contractual distingem două situații:

stabilirea regimului matrimonial contractual a) 
până la înregistrarea căsătoriei;

stabilirea regimului matrimonial contractual b) 
după înregistrarea căsătoriei.

În Republica Moldova legislația familială permite 
stabilirea regimului matrimonial atât până la înregis-
trarea căsătoriei, cât și în orice alt moment în timpul 
căsătoriei3. De fapt, această libertate contractuală este 
caracteristică și legislației altor state, precum: Româ-
nia4, Ucraina5, Rusia6, Germania7, Italia8 etc.

După modurile de stabilire a regimurilor matrimo-
niale, se disting, de regulă, două feluri de regimuri: 
legale și convenționale. Există însă și sisteme de 
drept, ca de exemplu dreptul elvețian, în care se pot 
distinge trei moduri de stabilire a regimului matrimo-
nial: ordinar, extraordinar9 și convențional10. Când ne 
referim la regimul matrimonial convențional, trebuie 
să distingem următoarele modalități de stabilire ale 
acestuia:

alegerea regimului matrimoniala) , reprezin-
tă cea mai simplă modalitate care poate fi oferită de 
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legislațiile statelor și constă în punerea la dispoziția 
soților sau a viitorilor soți a mai multor regimuri ma-
trimoniale tip;

crearea regimului matrimonialb)  propriu, repre-
zintă modalitatea care oferă o libertate mai mare la 
stabilirea regimului matrimonial și constă în formu-
larea unui regim matrimonial care poate să conțină 
elemente din mai multe categorii de regimuri matri-
moniale.

Cu referire la alegerea regimului matrimonial apli-
cabil viitorilor soți, există regula potrivit căreia în 
lipsa unei manifestări de voință contrare, soților li se 
aplică regimul matrimonial legal11. Prin urmare, la în-
cheierea căsătoriei, dacă soții optează pentru aplicarea 
regimului legal, atunci ei nu sunt obligați să-și mani-
feste opțiunea sau să facă vreo mențiune corespun-
zătoare, deoarece li se va aplica regimul matrimonial 
legal în mod tacit. Tăcerea reprezintă, în acest caz, 
un acord indirect vizavi de opțiunea față de regimul 
matrimonial legal.

Viitorii soți au însă posibilitatea legală, în statele 
care aplică principiul pluralității regimurilor matrimo-
niale, de a opta pentru un alt regim matrimonial care 
să reglementeze raporturile patrimoniale dintre ei în 
timpul căsătoriei, opțiune ce poate fi făcută sub forma 
alegerii unuia dintre regimurile matrimoniale tip sau 
prin crearea propriului regim matrimonial.

În Republica Moldova, legislația familială acor-
dă soților posibilitatea de a modifica sau înlocui re-
gimul legal al bunurilor soților prin încheierea unui 
contract matrimonial, în care să-și determine dreptu-
rile și obligațiile patrimoniale în timpul căsătoriei și/
sau în caz de divorț12. Respectiv, soții sau viitorii soți 
au posibilitatea de a-și crea propriul regim matrimo-
nial, însă cu condiția respectării restricțiilor impuse 
de lege.

În România, situația în domeniul stabilirii regimu-
lui matrimonial diferă. Codul civil pune la dispoziția 
soților posibilitatea de a alege, prin încheierea 
unei convenții matrimoniale, alt regim decât cel al 
comunității legale13. Respectiv, cuplul român are po-
sibilitatea de a alege între două regimuri tip, și anume: 
regimul separației de bunuri și regimul comunității 
convenționale. În ambele cazuri, legea română limi-
tează libertatea contractuală a soților la regulile regi-
mului primar imperativ.

În Franța, posibilitatea de alegere a regimului ma-
trimonial îmbracă forme mai variate, în sensul că vi-
itorii soți pot alege pe cale convențională un regim 
matrimonial reglementat de Codul civil sau își pot 
crea un regim matrimonial originar, prin combinarea 
regulilor caracteristice mai multor regimuri, iar în 
lipsa încheierii unui contract de căsătorie li se aplică 
regimul matrimonial al comunității legale. În toate ca-
zurile soților li se aplică normele specifice regimului 
primar imperativ14.

La fel, și în provincia Quebec soții, prin contractul 
de căsătorie, pot alege regimul separației de bunuri 
sau pot crea orice regim matrimonial, chiar conceput 
după reguli proprii, cu respectarea prevederilor impe-
rative ale legii15.

Cel mai complicat la etapa stabilirii regimului ma-
trimonial contractual reprezintă atingerea acordului 
de voință al ambilor soți sau al viitorilor soți asupra 
aspectelor care vor forma, în final, ceea ce numim re-
gim matrimonial contractual. Datorită complexității 
sale, pe de o parte, și importanței corectitudinii în for-
mulare, pe de altă parte, părțile sunt determinate să 
apeleze la serviciile de consultanță ale specialiștilor în 
domeniu. Rolul specialiștilor în domeniul regimurilor 
matrimoniale constă atât în inițierea cuplului privi-
tor la diversitatea regimurilor matrimoniale, cât și la 
ghidarea lor în vederea stabilirii propriului regim ma-
trimonial, care va răspunde cel mai bine necesităților 
cuplului respectiv.

În această ordine de idei, vom menționa că stabili-
rea regimului matrimonial contractual este un proces 
continuu și diversificat, care presupune parcurgerea 
următorilor pași importanți:

– atingerea acordului de voință al ambilor soți sau 
al viitorilor soți de a acorda relațiilor matrimoniale un 
statut distinct celui legal;

– contractarea unui specialist în domeniul încheie-
rii contractelor matrimoniale, care va acorda asistența 
necesară la alegerea sau crearea regimului matrimoni-
al convenabil ambelor părți și întocmirea contractului 
matrimonial propriu-zis;

– semnarea și autentificarea notarială a contractu-
lui matrimonial, inclusiv cu plata taxei de stat cores-
punzătoare.

Astfel, vom menționa că procesul de stabilire a 
regimului matrimonial contractual cunoaște două 
aspecte de care trebuie să se țină cont: aspectul ma-
terial și aspectul formal. Aspectul material se referă 
la conținutul patrimonial al regimului matrimonial, la 
temelia căruia stau mai mulți factori, inclusiv situația 
materială a cuplului, iar aspectul formal se referă la 
condițiile de formă pe care trebuie să le îmbrace re-
gimul matrimonial contractual pentru a-și produce 
efectele, inclusiv autentificarea notarială16, precum și 
asigurarea publicității în unele sisteme de drept17.

Diversitatea situațiilor patrimoniale ale celor care 
decid încheierea unei căsătorii conduce evident la 
diversitatea modalităților în care își vor organiza ra-
porturile sub aspect patrimonial. Principiul libertății 
contractuale oferă, cu această ocazie, viitorilor soți 
posibilitatea de a-și alege sau de a-și crea propriul re-
gim matrimonial care le va fi aplicat18.

În sistemele de drept în care există reglementări 
ce prevăd o pluralitate de regimuri matrimoniale, sta-
bilirea regimului matrimonial aplicabil fiecărei căsă-
torii aparține soților, care fac acest lucru în funcție 
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de situația lor concretă și de personalitatea fiecăruia 
dintre ei19.

Situația concretă a soților dictează alegerea unui 
sau altui tip de regim matrimonial, în special, dacă 
această situație poartă un caracter patrimonial. Re-
spectiv, dacă soții sau viitorii soți dețin averi impor-
tante a căror protecție, în caz de divorț, este necesară, 
atunci apare evidentă utilitatea și importanța înche-
ierii căsătoriei sub protecția regimului matrimonial 
de separație. Totuși, aceasta nu este o regulă. Chiar 
dacă viitorii soți nu dispun de averi considerabile la 
momentul încheierii căsătoriei, însă doresc să-și des-
chidă fiecare propria afacere, apare rațională stabilirea 
regimului de separație, fie chiar pentru această parte 
patrimonială. Astfel se va proteja atât averea soților în 
caz de divorț, cât și asigurarea materială a necesităților 
familiei în caz de falimentare a uneia dintre afaceri, 
în special, prin limitarea răspunderii soțului insolvabil, 
față de creditori, la categoria bunurilor sale personale.

La fel, diferența foarte mare dintre patrimoniile 
celor doi viitori soți ar face foarte dificilă încheierea 
căsătoriei din cauza opoziției familiei unuia dintre ei, 
precum și faptului că profesia unuia dintre viitorii soți 
ar putea comporta mari riscuri financiare care l-ar ex-
pune și pe celălalt posibilității pierderiii unor bunuri 
în cazul unei eventuale executări silite sau alte exem-
ple de situații în care un regim matrimonial de tip se-
paratist ar fi mai mult decât indicat20.

Situația viceversa poate apare în cazul în care am-
bii soți aparțin aceleiași clase sociale, fie că dispun de 
averi similare neînsemnate, fie că, în genere, nu dețin 
oarecare patrimonii personale, ambii viitori soți vor 
intra în căsătorie fără nici un fel de bunuri costisitoa-
re și vor achiziționa împreună tot ce le este necesar, 
chiar dacă unul dintre ei va avea venituri mai mari, iar 
celălalt îl va ajuta sub diferite forme să le obțină. În 
aceste situații, viitorii soți vor alege cel mai probabil 
regimul de comunitate, care va păstra ideea de egali-
tate a soților pe durata căsătoriei.

Considerăm că, în asemenea situații, aceasta este 
o soluție reușită, care va contribui la consolidarea fa-
miliei și la intensificarea spiritului de majorare a pa-
trimoniului conjugal prin eforturi comune, inclusiv 
aceasta va spori spiritul de economisire a banilor co-
muni. În asemenea situații, un regim de tip comunitar 
ar putea să creeze echilibrul și echitatea conviețuirii 
cuplului.

Dacă situația patrimonială a soților diferă consi-
derabil, suntem de părerea că stabilirea regimului de 
comunitate sau de separație în forma lor originală nu 
este rațională. Respectiv, soții vor opta pentru stabi-
lirea unui regim matrimonial adaptabil situației lor 
concrete, fie că vor stabili regimul proprietății comu-
ne pe cote-părți, fie că vor stabili regimul proprietății 
comune restrânse, ori vor stabili regimul de separație 
cu elemente de comunitate.

Cu excepția celor din țările în care legislația nu 
o permite, consacrând un regim matrimonial unic 
și obligatoriu, viitorii soți încep să-și organizeze 
conviețuirea prin a-și alege regimul matrimonial care 
va guverna efectele patrimoniale ale căsătoriei lor. Și, 
de regulă, nu fac aceasta întâmplător, ci în urma unei 
analize concrete și obiective a situației lor patrimoni-
ale. Alegerea între un regim matrimonial de tip sepa-
ratist sau unul de tip comunitar, ori a unui regim mixt, 
care să combine reguli specifice ambelor tipuri, are la 
bază atât situația concretă a soților, cât și tradițiile și 
regulile morale specifice cuplului respectiv21.

Alături de situația concretă a fiecăruia dintre soți, 
un alt factor important care poate sta la baza stabilirii 
regimului matrimonial contractual este personalitatea 
fiecăruia dintre soți. Este foarte bine cunoscută situația 
căsătoriilor între sau cu personalități notorii. De fapt, 
încheierea contractelor matrimoniale cu asemenea 
ocazii pare a fi mai mult o PR-cerință, deși reprezintă, 
de fapt, o protecție sigură care și-a dovedit utilitatea 
pe parcursul mai multor decenii.

La fel, o influență hotărâtoare asupra alegerii unui 
sau altui regim matrimonial o are concepția fiecărui 
cuplu asupra căsătoriei și familiei. Cu această ocazie, 
doctrinarul francez Jean Champion identifică urmă-
toarele concepții care guvernează alegerea cupluri-
lor22:

– unele cupluri consideră că viața în comun pe care 
o presupune căsătoria trebuie să fie însoțită de o co-
munitate de bunuri, întrucât soții sunt uniți la bine și 
la rău, ei trebuie să-și administreze împreună, cât mai 
bine, gospodăria; este situația în care alegerea se va 
îndrepta spre un regim de comunitate;

– alți viitori soți, mai dezinteresați, vor conside-
ra că problema bunurilor este mai puțin importantă 
într-o epocă în care o căsătorie din trei se termină 
prin divorț, important fiind să fie fericiți, iar ferici-
rea nu le-o poate conferi contractul matrimonial; și, 
în plus, problemele pe care le pune mersul la notar, 
banii cheltuiți, întocmirea contractului, ar fi depășite, 
puțin balzaciene. Sunt cuplurile cărora li se va aplica 
regimul legal;

– în fine, a treia categorie de viitori soți sunt 
aceia care doresc să-și asigure, în cadrul familiei, 
independența și libertatea patrimonială, astfel încât 
activitățile lor financiare să nu se interfereze cu ale 
celuilalt. Sunt cei care vor adopta regimuri matrimo-
niale de tip separatist.

Astfel, putem concluziona că necesitatea stabilirii 
regimului matrimonial izvorăște din toate elementele 
care caracterizează situația materială a viitorilor soți, 
precum și din contextul social și familial în care se 
va încheia respectiva căsătorie. Având în vedere fap-
tul că orice căsătorie implică viața comună sub toate 
aspectele, inclusiv cel material, și nu se poate nega 
faptul că viața comună presupune cheltuieli comu-
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ne, desfășurarea normală a vieții de cuplu presupu-
ne existența unor reguli de bază23, care vor guverna 
relațiile patrimoniale ale cuplului.

În majoritatea sistemelor de drept există posibili-
tatea alegerii între mai multe regimuri matrimoniale. 
De regulă, legea prevede un regim matrimonial legal, 
care se aplică ori de câte ori viitorii soți nu și-au ales 
un alt regim pe cale convențională, precum și unul sau 
mai multe regimuri matrimoniale dintre care aceștia 
pot să-și aleagă, prin convenție matrimonială, unul 
care să guverneze raporturile matrimoniale în cadrul 
căsătoriei lor.

Ca o încununare a principiului autonomiei de 
voință, în unele sisteme de drept există și posibilitatea 
de a crea un nou regim matrimonial prin combinarea 
dispozițiilor aplicabile în cadrul mai multor regimuri, 
cu respectarea normelor imperative ale legii în mate-
rie, pentru ca raporturile patrimoniale să fie reglemen-
tate într-un mod cât mai flexibil și adaptat nevoilor 
concrete ale fiecărui cuplu24.

II. Modificarea regimului matrimonial contrac-
tual este caracteristică sistemelor de drept care aplică 
principiul mutabilității regimului matrimonial. Deo-
sebirea dintre sistemele de drept în care regimurile 
matrimoniale se pot schimba (mutabile) și cele în care 
acestea nu se pot schimba în timpul căsătoriei (imu-
tabile) constă în faptul că, în cazul primei categorii, 
dacă soții și-au ales prin convenție un anumit regim 
matrimonial și la un moment dat vor să-l schimbe cu 
altul, sau nu și-au ales nici un regim matrimonial și 
li s-a aplicat regimul legal, iar ulterior vor să adopte 
un regim matrimonial convențional, ei au această po-
sibilitate, pe când în cazul celei de-a doua situații nu 
o au25.

În mod tradițional, în majoritatea țărilor europene, 
schimbarea regimului matrimonial în timpul căsăto-
riei nu era posibilă. Astfel, dreptul francez, belgian și 
spaniol nu admiteau valabilitatea vreunei convenții 
între soți, care să modifice regimul matrimonial adop-
tat la încheierea căsătoriei. În Franța, de exemplu, 
încă din secolul al XVI-lea, când a fost oferită viitori-
lor soți posibilitatea de a alege un regim matrimonial 
care să se aplice căsătoriei lor, a luat naștere și regula 
imposibilității de a modifica regimul ales26, chiar dacă 
înainte era preferată soluția contrară, dota putând fi 
îmbogățită pe toată perioada căsătoriei27.

Principiul imutabilității regimului matrimonial era 
întemeiat pe mai multe considerații. Contractul de că-
sătorie era un pact între două familii28, în care părinții, 
ca posibili moștenitori ai viitorilor soți, interveneau în 
cadrul acestui contract în scopul apărării intereselor 
familiilor respective. În consecință, soții nu aveau po-
sibilitatea să modifice singuri prevederile acestui con-
tract. Astăzi, această concepție este depășită, înțelesul 
sintagmei „interesul familiei” limitându-se la acela al 
familiei conjugale.

De asemenea, era luat în considerare interesul 
soților însiși, prin faptul că, dacă regimul matrimonial 
ar putut fi schimbat, ar fi fost posibil ca unul dintre ei, 
profitând de influența pe care ar fi căpătat-o asupra 
celuilalt în timpul căsătoriei, să îl fi putut determina să 
consimtă la o convenție modificatoare, care să-i aducă 
mari avantaje, inclusiv posibilitatea de a-i face donații 
irevocabile29. Dar și în această privință, prin institui-
rea egalității pe toate planurile a femeii cu bărbatul, 
concepția despre familie a evoluat, astfel încât aseme-
nea temeri să fie foarte mult diminuate.

Se dorea, de asemenea, și nu în ultimul rând, pro-
tejarea terților30 cu care soții contractau. Acesta este, 
de fapt, principalul temei al principiului dat. Impo-
sibilitatea schimbării regimului matrimonial asigura 
acestora o deplină securitate, atâta vreme cât nu le 
putea fi opusă o modificare survenită în decursul că-
sătoriei în detrimentul lor. Aceasta cu atât mai mult 
cu cât, în multe sisteme de drept, vânzările și chiar 
donațiile dintre soți erau interzise. Protecția terților 
este însă asigurată în continuare prin modalități ca, 
de exemplu, opoziția terților la schimbarea regimului 
matrimonial, care există în dreptul francez, reglemen-
tată de art.1397 din Codul civil, prin care aceștia pot 
interveni pentru conservarea propriilor drepturi31.

În prezent, în spiritul respectării unor drepturi și 
libertăți cât mai întinse în acest domeniu, ca, de al-
tfel, în toate domeniile vieții private, sistemele de 
drept care proclamau principiul imutabilității regimu-
lui matrimonial s-au alăturat soluției majoritare, care 
permite modificarea convențională a acestuia, fie în 
mod liber, fie sub controlul judecătoresc (conform 
principiului mutabilității controlate)32. Este o libertate 
necesară acordată soților, care pot astfel să-și adap-
teze regimul matrimonial unor situații neprevăzute, 
apărute în cursul căsniciei33.

Imperativul caracteristic flexibilității societății 
contemporane, acela al adaptării regimului matrimo-
nial schimbărilor intervenite în viața cuplurilor pe 
parcursul căsătoriei, determină, în prezent, tendința 
tot mai accentuată ca principiul imutabilității regimu-
lui matrimonial să fie înlocuit cu acela al mutabilității, 
permițându-se, astfel, înlocuirea unui regim matrimo-
nial cu altul în timpul căsătoriei34.

Această tendință legislativă o întâlnim și în Repu-
blica Moldova, Rusia, Ucraina, Germania și în alte 
țări care reglementează caracterul mutabil al regimu-
rilor matrimoniale contractuale. 

În Republica Moldova, potrivit art.30 alin.(1) 
din Codul familiei „contractul matrimonial poate fi 
modificat în orice moment, în baza acordului dintre 
soți” 35. Astfel, modificarea regimului matrimonial 
contractat poate fi realizată oricând în timpul căsă-
toriei. Legea nu limitează nici volumul și nici perio-
dicitatea modificărilor. Părțile pot efectua modificări 
cât de des doresc, fără ca legea să impună curgerea 
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unui anumit termen între perioadele de operare a 
modificărilor.

Totuși, considerăm că norma citată urmează a fi in-
terpretată extensiv, în sensul că modificarea regimului 
matrimonial contractat poate fi realizată atât în timpul 
căsătoriei, cât și oricând până la înregistrarea căsă-
toriei – deoarece există libertatea stabilirii regimului 
matrimonial inclusiv între persoanele care doresc să 
se căsătorească, iar modificarea presupune, la rândul 
său, stabilirea unor noi reguli ale regimului matrimo-
nial, care formează, într-o anumită măsură, un nou 
regim matrimonial.

Nu vom opta pentru interpretarea extensivă a 
art.30 alin.(3) din Codul familiei, potrivit căruia „la 
cererea unuia dintre soți, instanța judecătorească poa-
te modifica contractul matrimonial în modul și teme-
iurile prevăzute de Codul civil”, deoarece pentru a se 
adresa în instanța de judecată, reclamantul trebuie, în 
mod obligatoriu, să dețină statutul de soț (persoană 
căsătorită).

Astfel, putem constata că în Republica Moldova 
modificarea regimului matrimonial contractual poate 
fi realizată pe două căi: prin autentificarea notarială a 
acordului de modificare sau prin intermediul instanței 
de judecată, atunci când unul dintre soți refuză să-și 
dea acordul, ori când creditorii soțului debitor o cer.

Referitor la modificarea regimului matrimonial 
contractual prin intermediul instanței de judecată, 
ținem să menționăm că soțul-reclamant trebuie să ar-
gumenteze necesitatea operării modificărilor, precum 
și să prezinte temeiurile legale.

Potrivit art.30 alin.(2) din Codul familiei, „nu 
se admite refuzul unilateral de executare a clauze-
lor contractului matrimonial”, respectiv, unul dintre 
temeiurile pentru solicitarea modificării regimului 
matrimonial contractat poate fi refuzul unuia dintre 
soți de a executa clauzele contractului matrimonial. 
În acest caz, la cererea soțului interesat, instanța de 
judecată trebuie să stabilească că neexecutarea este 
intenționată sau din culpă gravă și că neexecutarea 
dă temei soțului cointeresat să presupună că nu poate 
conta pe executarea în viitor a contractului36.

Alt temei pentru modificarea contractului ma-
trimonial, care rezultă din normele generale aplica-
bile contractelor civile, este schimbarea esențială a 
situației de la care soții au pornit când au încheiat 
convenția. Modificare esențială a situației se consideră 
atunci când situația s-a schimbat în așa măsură, încât, 
dacă părțile ar fi prevăzut aceasta, atunci ele nu ar fi 
încheiat contractul matrimonial sau l-ar fi încheiat în 
alte condiții. De exemplu, schimbarea situației mate-
riale familiale poate fi privită ca modificare esențială a 
situației din care soții au pornit la încheierea contrac-
tului matrimonial37. Pentru a recunoaște schimbarea 
situației ca fiind esențială, instanța de judecată trebuie 
să stabilească următoarele:

– dacă în momentul stabilirii regulilor regimu-
lui matrimonial contractual părțile au considerat că 
schimbările nu vor avea loc;

– dacă schimbarea circumstanțelor a survenit în 
împrejurări pe care partea cointeresată nu a putut să 
le învingă după apariția lor. Spre exemplu, pot fi re-
cunoscute schimbările ca fiind esențiale în cazul când 
unul dintre soți a suferit eșec în activitatea de întreprin-
zător prin faptul că întreprinderea a fost falimentată, 
iar prevederile contractului s-au bazat pe veniturile lui 
din activitatea de întreprinzător. La fel, esențiale pot 
fi considerate schimbările sociale care au dus la fap-
tul că soțul care și-a asumat anumite obligații nu mai 
are posibilitatea obiectivă de a realiza un câștig pentru 
întreținerea familiei;

– dacă executarea contractului în forma inițială ar 
leza corelația intereselor patrimoniale ale părților pre-
văzută de contract, în așa măsură încât pentru partea 
cointeresată ar fi survenit o pagubă care ar fi lipsit-o 
de rezultatul scontat la încheierea contractului;

– dacă din conținutul contractului nu reiese că 
riscul schimbării circumstanțelor este pusă pe seama 
părții cointeresate38.

De asemenea, ca temei de bază pentru solicitarea 
modificării regimului matrimonial contractual de că-
tre unul dintre soți poate fi privită încălcarea esențială 
a prevederilor contractuale de către unul dintre soți. 
În conformitate cu regula generală, este considerată 
esențială încălcarea care a adus unei părți daune con-
siderabile în comparație cu prevederile contractului. 
Prin daună se înțelege orice prejudiciu, inclusiv cel 
moral, adus părții39. Ținem să menționăm că soții sunt 
în drept să prevadă singuri care alte încălcări ale con-
tractului vor servi ca temei pentru modificarea sau re-
zilierea contractului matrimonial, cum ar fi de exem-
plu: infidelitatea conjugală, boala unuia dintre soți, 
invaliditatea, pierderea venitului, refuzul de a asigura 
celuilalt soţ condiţii de trai normale etc.

Un alt temei pentru modificarea pe cale judici-
ară a regimului matrimonial contractual rezultă din 
prevederea art.32 alin.(2) din Codul familiei, potrivit 
căruia „creditorii soțului debitor pot cere modifica-
rea contractului matrimonial dacă acesta le lezează 
drepturile și interesele ocrotite prin lege”, respectiv 
solicitarea modificării regimului matrimonial con-
tractat poate fi cerută, dacă are loc lezarea dreptu-
rilor și intereselor persoanelor terțe prin clauzele 
regimului matrimonial contractual. Cu această oca-
zie, instanța de judecată va stabili dacă într-adevăr 
interesele creditorului ocrotite de lege au fost leza-
te și va dispune după caz: achitarea datoriei înainte 
de termen, prezentarea unei garanții adăugătoare, a 
unui gaj etc.40

În România, art.336 din Codul civil prevede că 
„Convenția matrimonială poate fi modificată înain-
te de încheierea căsătoriei”. Respectiv, s-ar părea că 
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modificarea regimului matrimonial convențional poa-
te avea loc doar până la înregistrarea căsătoriei. Nu 
este însă așa, deoarece art.369 din Codul civil prevede 
că „După cel puțin un an de la încheierea căsătoriei, 
soții pot, ori de câte ori doresc, să înlocuiască regi-
mul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial 
ori să îl modifice, cu respectarea condițiilor prevăzute 
de lege pentru încheierea convențiilor matrimoniale”. 
Astfel, putem concluziona că în România modificarea 
regimului matrimonial contractual poate avea loc ori-
când, atât până la înregistrarea căsătoriei, cât și după, 
însă cu excepția primului an de la încheierea căsăto-
riei. Această excepție considerăm că are scopul de a 
preveni încheierea căsătoriilor fictive sau de a proteja 
soțul de bună-credință.

Alături de modificarea convențională, în Româ-
nia este aplicabilă și modificarea judiciară. Potrivit 
art.370-372 din Codul civil, dacă regimul matri-
monial al soților este cel al comunității legale sau 
convenționale, instanța, la cererea unuia dintre soți, 
poate pronunța separația de bunuri, atunci când celă-
lalt soț încheie acte care pun în pericol interesele pa-
trimoniale ale familiei. Separația de bunuri pronunțată 
de către instanță face ca regimul matrimonial anterior 
să înceteze, iar soților li se aplică regimul separației 
de bunuri. Între soți, efectele separației se produc de 
la data formulării cererii, cu excepția cazului în care 
instanța, la cererea oricăruia dintre ei, dispune ca 
aceste efecte să li se aplice de la data despărțirii în 
fapt. Creditorii soților nu pot cere separația de bunuri, 
dar pot interveni în cauză.

Pentru a fi valabile, modificările sunt supuse res-
pectării acelorași condiții prevăzute de lege pentru în-
cheierea convențiilor matrimoniale. Astfel, acordul de 
modificare a regimului matrimonial, sub sancțiunea 
nulității absolute, se încheie prin înscris autentificat 
de notarul public, cu consimțământul tuturor părților, 
exprimat personal sau prin mandatar cu procură au-
tentică, specială și având conținut predeterminat. Mai 
mult ca atât, pentru operarea modificărilor, legea civi-
lă română impune respectarea acelorași formalități de 
publicitate cerute la stabilirea regimului matrimonial 
contractual, care în legislația RM nu există. Respec-
tiv, pentru a fi opozabile terților, modificările aduse 
regimului matrimonial contractual al soților se înscriu 
în Registrul național notarial al regimurilor matrimo-
niale, organizat potrivit legii. Ținând seama de natura 
bunurilor, modificările matrimoniale se vor nota în 
cartea funciară, se vor înscrie în registrul comerțului, 
precum și în alte registre de publicitate prevăzute de 
lege.

Alta este însă situația în cadrul legislațiilor altor 
state unde, deși este recunoscut principiul mutabilității 
regimurilor matrimoniale contractuale, totuși aces-
tea dispun de anumite restricții sau, altfel spus, de 
existența unor norme restrictive.

Deci, există în unele sisteme de drept, situații care 
pot determina soții să aibă rețineri în modificarea re-
gimului matrimonial aplicabil căsătoriei lor, cum ar 
fi, de exemplu, posibilitatea oferită celor care au făcut 
donații în favoarea soților prin contractul de căsătorie 
al acestora sub condiția de a adopta anumite convenții 
matrimoniale, de a revoca aceste donații pentru ne-
îndeplinirea condițiilor, în cazul schimbării regimului 
matrimonial41.

Până nu demult, în Franța, unde prin Legea 
din 13.07.1965 se crease, în aplicarea principiului 
imutabilității, breșa care permitea modificarea sau 
schimbarea judecătorească a regimului matrimonial 
aplicabil, dispunerea de către judecător a unor astfel 
de schimbări se făcea cu destule rețineri, din grija de 
a păstra o oarecare stabilitate a situației patrimoniale 
a soților, precum și a modului de gestionare a acesto-
ra. Cu mai multă ușurință erau dispuse de judecătorii 
francezi modificări, fie parțiale, fie temporare, în ca-
drul aceluiași regim matrimonial, în cazul unor crize 
conjugale42.

Ca urmare a angajamentelor internaționale pe 
care statul francez și le-a asumat prin Convenția de 
la Haga din 14 martie 197843, s-a admis că, atunci 
când căsătoria prezintă un element de extraneitate 
(de exemplu, soți de naționalitate diferită; soți care 
au aceeași naționalitate, dar locuiesc pe teritoriul al-
tui stat), soții pot să desemneze legea aplicabilă regi-
mului lor matrimonial și, cu această ocazie, să arate 
natura regimului matrimonial ales de ei, o schimbare 
a regimului matrimonial putând fi adoptată prin sim-
pla lor declarație, fără a fi nevoie de omologare judi-
ciară, sens în care a fost modificată și procedura de 
drept comun, prin Legea franceză din 23.06.200644.

Potrivit modificărilor operate în conținutul 
art.1397 din Codul civil francez45, după doi ani de 
aplicare a unui regim matrimonial, soții pot să convi-
nă, în interesul familiei, modificarea sau schimbarea 
integrală a regimului lor matrimonial prin act notari-
al, act ce trebuie să conțină, sub sancțiunea nulității, 
lichidarea regimului matrimonial modificat. În vede-
rea garantării drepturilor celorlalte persoane care ar 
putea fi influențate de o astfel de schimbare, același 
articol prevede că persoanele care au fost părți în 
contractul de căsătorie modificat și copiii majori ai 
fiecăruia dintre soți sunt informați personal de modi-
ficările pe care soții intenționează să le facă, oricare 
dintre aceștia putând să se opună modificărilor pro-
puse în termen de trei luni. Totodată, creditorii sunt 
informați despre aceste modificări prin publicarea 
unui anunț într-un jurnal abilitat să publice anunțuri 
legale din departamentul domiciliului soților, ei 
având posibilitatea să se opună modificării, în ter-
men de trei luni de la publicare. În cazul existenței 
vreunei opoziții, actul notarial respectiv este supus 
omologării tribunalului de la domiciliul soților.
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De asemenea, în cazul existenței copiilor minori 
ai soților, convenția matrimonială modificatoare 
este supusă în mod obligatoriu omologării instanței 
judecătorești. În vederea omologării unei astfel de 
convenții, instanța va verifica respectarea condițiilor 
legale, consimțământul soților și respectarea interesu-
lui familiei.

Convenția autentificată sau, după caz, hotărârea 
judecătorească de omologare a modificării sau schim-
bării regimului matrimonial este supusă, la rândul 
său, unor forme de publicitate constând în înscrierea 
pe marginea actului de căsătorie. Dacă soții aveau un 
contract de căsătorie încheiat anterior, pe care îl mo-
difică prin convenția autentificată sau omologată, se 
face mențiune cu privire la această modificare, astfel 
încât copiile care vor mai fi eliberate să reproducă 
și modificarea intervenită. Totodată, dacă vreunul 
dintre soți este comerciant, mențiunea cu privire la 
modificarea regimului matrimonial se face și în Re-
gistrul comerțului și al societăților46.

În lipsa unor precizări legale cu privire la sancțiunea 
nerespectării prevederilor privind publicitatea, s-a 
apreciat că aceasta este inopozabilitatea convenției 
modificatoare față de copiii majori ai soților sau față 
de creditorii acestora47.

Efectele modificării regimului matrimonial apli-
cabil se produc între soți de la data autentificării 
convenției modificatoare sau a omologării judici-
are a acesteia, iar față de terți, efectele se produc 
de la data înscrierii mențiunilor prevăzute de lege, 
cu excepția cazurilor în care aceasta li s-a adus la 
cunoștință de către soți înainte de a contracta cu ei. 
În ceea ce privește protecția terților împotriva utili-
zării frauduloase de către soți a posibilității schimbă-
rii regimului matrimonial, în dreptul francez actual 
există două modalități, care constau în opoziția la 
schimbarea regimului și acțiunea pauliană a credito-
rilor victime ale fraudei. Evoluția dreptului francez 
privind modificarea regimului matrimonial merge în 
sensul unei simplificări procedurale, care însă păs-
trează toate garanțiile necesare apărării drepturilor 
terților și ale creditorilor soților, asigurându-se și în 
acest mod securitatea circuitului civil48.

Modificările importante ale regimului matrimo-
nial, realizate în forma autentificată și cu respectarea 
formelor de publicitate prevăzute de lege, la care am 
făcut referire, nu sunt singurele reguli de modificări 
pe care soții le pot realiza, în sistemul francez, cu 
privire la regimul matrimonial care li se aplică. Mai 
întâlnim, de exemplu, modificări ordonate prin hotă-
râri judecătorești, pronunțate la cererea unuia dintre 
soți, care privesc extinderi sau restrângeri ale drep-
turilor de dispoziție sau administrare a bunurilor, ori 
modificări indirecte rezultând din operațiuni juridi-
ce realizate de soți, care pot, uneori, să aibă drept 
consecință o redistribuire a raporturilor patrimoniale 

dintre aceștia, cum ar fi societățile înființate între soți 
ori vânzarea unor bunuri între soți49.

Constatăm astfel că modificarea regimului matri-
monial contractual cunoaște aspectele sale specifice. 
Dacă stabilirea regimului matrimonial are loc doar 
prin acordul de voință al ambilor soți, atunci modifi-
carea regimului matrimonial contractual poate fi rea-
lizată atât ca rezultat al voinței ambilor soți, cât și la 
inițiativa doar a unuia dintre ei. Mai mult ca atât, mo-
dificarea poate fi solicitată și de către persoane terțe, 
care consideră că sunt lezate în drepturile lor legale.

La fel, constatăm că, pentru operarea modificărilor 
sunt cerute respectarea acelorași cerințe de valabili-
tate a convențiilor matrimoniale, care diferă de la un 
stat la altul. Dacă, spre exemplu, în Republica Moldo-
va, Federația Rusă și Ucraina, este cerută doar cerința 
de autentificare notarială a acordului de modificare, 
atunci în statele precum România și Franța este im-
pusă suplimentar cerința de publicitate. Dacă pentru 
a produce efecte asupra terților regimul matrimonial 
contractual în prima categorie de state urmează doar a 
fi adus la cunoștință înainte de semnarea contractului 
civil, atunci în cea de a doua categorie de state se im-
pune asigurarea publicității acordului de modificare a 
regimului matrimonial.

III. încetarea regimului matrimonial contractu-
al reprezintă momentul în care relațiile matrimoniale 
încetează a fi guvernate de regulile stabilite de către 
soți prin contract matrimonial.

În doctrina unor state, încetarea regimului ma-
trimonial este numită „dizolvare”50. Considerăm că 
pentru dreptul nostru este mai corectă utilizarea ter-
menului încetare, care are semnificația de „a opri o 
acțiune sau a nu mai continua o acțiune”, pe când ter-
menul dizolvare are mai multe semnificații, pe de o 
parte semnifică „încetarea existenței unei organizații 
ca persoană juridică”, iar pe de altă parte se utilizează 
cu sensul de „a descompune o substanță, a topi”. Mai 
mult ca atât, încetarea reprezintă un moment fix, pe 
când dizolvarea reprezintă un proces mai îndelungat 
care presupune o anumită descompunere. Totodată, 
considerăm că utilizarea termenului dizolvare în loc 
de încetare se datorează procesului de traducere a ter-
menilor dintr-o limbă în alta.

În literatura de specialitate străină alături de terme-
nul încetare este utilizat termenul de lichidare a re-
gimului matrimonial contractual, care nu este întâlnit 
în prezent în sistemul nostru de drept, inspirându-se 
din alte sisteme juridice din țările europene (Franța, 
Elveția, Germania), fiind utilizat și de legiuitorul ro-
mân în conținutul noului Cod civil din 2009. Scopul 
utilizării acestui termen este de a face diferență între 
momentul încetării regimului matrimonial, care re-
prezintă data de la care acesta a încetat să se aplice 
soților, și momentul lichidării regimului, care este 
cel în care se fac toate operațiunile privind calculul și 
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plata creanțelor dintre soți sau foștii soți, se împart bu-
nurile acolo unde este cazul, ori se rezolvă orice alte 
probleme ivite în legătură cu situația bunurilor soților 
după încetarea aplicării regimului matrimonial. Aces-
te două momente pot să coincidă sau nu51. În orice 
caz, încetarea este urmată de lichidare, și nu invers. 
Lichidarea reprezintă, de fapt, efectul încetării regi-
mului matrimonial.

Efectele încetării regimului matrimonial contrac-
tual variază în dependență de tipul regimului matri-
monial contractat, de acordul soților sau de lipsa aces-   
tuia, de legislația fiecărei țări. Spre exemplu, încetarea 
regimului matrimonial separatist, la o primă privire, 
pare să nu pună nici o problemă deosebită de ordin 
patrimonial, întrucât fiecare dintre soți are propriul 
său patrimoniu, de care pot să dispună în mod liber52. 
Neexistând o masă de bunuri comune, în principiu, 
nici un partaj nu ar trebui să aibă loc în momentul li-
chidării regimului matrimonial al separației bunurilor. 
Soții nu au altceva de făcut decât să își preia bunurile 
proprii53.

Deși, teoretic, lucrurile sunt foarte simple, în prac-
tică ele se complică de multe ori. Se pot ivi numeroase 
probleme generate, în principal, de creanțele existente 
între soți, născute din responsabilitatea civilă a unui 
soț față de celălalt, împrumuturi acordate între ei, 
îmbogățirea fără justă cauză, remunerarea unei munci 
sau împărțirea bunurilor indivize54. Ca regulă gene-
rală, lichidarea regimului matrimonial de separaţie 
presupune combinarea regulilor din dreptul comun cu 
cele specifice în materie, dacă acestea există. 

Este însă diferită situația de încetare a regimuri-
lor matrimoniale de comunitate în care se pune, în 
principal, problema lichidării comunității. În cadrul 
acestor regimuri matrimoniale, la lichidare bunurile 
proprii rămân în proprietatea fiecăruia dintre soți, iar 
bunurile comune sunt împărțite, în părți egale sau pe 
cote-părți, în conformitate cu regulile stabilite. În ma-
joritatea sistemelor de drept, lichidarea comunității 
bunurilor poate avea loc și în timpul căsătoriei, prin 
schimbarea unui regim matrimonial de tip comunitar 
cu regimul separației de bunuri.

În principiu, în toate sistemele de drept, lichidarea 
regimului matrimonial se poate face prin convenția 
soților, în lipsa acordului lor apelându-se la reglemen-
tările în vigoare sau la instanța de judecată. În general, 
lichidarea începe prin evaluarea activului și a pasivu-
lui comun, plata recompenselor (în sistemele de drept 
în care acestea există) și apoi se trece la formarea și 
atribuirea loturilor fiecăruia dintre soți55.

Doctrinarii români „lichidarea” o mai numesc 
„desființare”, ceea ce considerăm că este acceptabil, 
întrucât termenii respectivi sunt sinonime și definesc, 
în mod egal, scopul de a îndeplini o serie de măsuri în 
vederea încetării definitive a efectelor regimului ma-
trimonial contractual. La fel, considerăm că termenul 

„dizolvare” analizat anterior ar defini mai bine pro-
cesul de lichidare a regimului matrimonial decât de 
încetare a acțiunii acestuia.

Unul dintre principalele aspecte legate de încetarea 
regimului matrimonial contractual îl reprezintă stabi-
lirea temeiurilor și a momentului în care se consideră 
că regimul matrimonial a încetat să mai producă efec-
te juridice asupra soților.

Potrivit art.31 alin.(1) din Codul familiei „clauzele 
contractului matrimonial se sting din momentul înce-
tării căsătoriei, cu excepția celor care au fost stipulate 
pentru perioada de după încetarea căsătoriei”. Astfel, 
din conținutul normelor legale rezultă că momentul 
încetării regimului matrimonial contractual se limi-
tează, pe de o parte, la momentul încetării căsătoriei, 
iar pe de altă parte, se limitează la un anumit termen 
sau în dependență de survenirea sau nesurvenirea 
anumitor condiții.

Cu privire la primul aspect, opinăm că dacă înce-
tarea căsătoriei are loc doar în urma decesului sau al 
divorțului soților56, atunci nu putem limita încetarea 
regimului matrimonial contractual în legătură cu pro-
ducerea doar a acestor evenimente.

Considerăm că norma legală limitează neintenționat 
în conținutul art.31 din Codul familiei situațiile în care 
regimul matrimonial contractual încetează a produce 
efecte, aceasta deoarece în art.30 din Codul familiei 
sunt reglementate alte două situații care duc la înce-
tarea efectelor regimului matrimonial contractat, și 
anume modificarea și rezilierea57 contractului matri-
monial. Argumentăm această opinie prin faptul că atât 
modificarea, cât și rezilierea reprezintă o încetare a 
regulilor unui regim matrimonial contractat, care sunt 
sau pot fi înlocuite cu alte reguli ale unui nou regim 
matrimonial, ceea ce nu are loc în cazul decesului sau 
divorțului soților. Aceasta considerăm că reprezintă 
principala deosebire între aceste două categorii de te-
meiuri.

Totodată, dacă în cazul decesului sau divorțului 
soților efectele regimului matrimonial contractat în-
cetează definitiv, atunci în cazul modificării sau rezi-
lierii efectele regimului matrimonial încetează parțial 
sau total, însă putând fi înlocuite cu alte reguli. Putem 
spune că în primul caz încetarea este irevocabilă, iar 
în cel de al doilea caz, încetarea este revocabilă, adică 
se poate reveni ulterior la situația de încetare a regi-
mului matrimonial contractual.

Mai mult ca atât, dacă vom analiza din Co-
dul familiei al Federației Ruse, principala sursă de 
inspirație pentru legiuitorul național, vom constata 
că în art.43 intitulat „Modificarea și rezilierea con-
tractului matrimonial” se vorbește inclusiv despre 
încetarea acțiunii contractului matrimonial, lăsând a 
fi reglementate într-un articol separat aspectele ce țin 
de declararea nulității contractului matrimonial. Pe 
când legiuitorul național a reglementat aspectele ce 
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țin de încetare alături de cele privitoare la declararea 
nulității contractului matrimonial, deși considerăm 
că nu este corect.

Chiar dacă în literatura de specialitate, drept temei 
pentru încetarea regimului matrimonial se identifică 
a fi și declararea nulității contractului matrimonial, 
ne întrebăm dacă nulitatea contractului matrimonial 
constituie într-adevăr un temei de încetare a regimului 
matrimonial, deoarece încetarea produce efecte pen-
tru viitor, pe când nulitatea se aplică de la momentul 
încheierii contractului matrimonial și toate efectele se 
anulează. Considerăm că declararea nulității contrac-
tului matrimonial nu se include în categoria temeiuri-
lor de încetare a regimului matrimonial contractual pe 
motiv că nu produce nici un efect patrimonial, întrucât 
părțile se readuc la situația inițială și efectele regimu-
lui matrimonial nu se aplică, respectiv nu putem pune 
problema încetării lor.

Cu privire la cel de al doilea aspect, potrivit căruia 
încetarea regimului matrimonial contractual se limi-
tează la un anumit termen sau în dependență de sur-
venirea sau nesurvenirea anumitor condiții, ținem să 
menționăm că acest temei potrivit art.31 alin.(1) din 
Codul familiei al Republicii Moldova poate surve-
ni doar după încetarea căsătoriei, însă potrivit art.29 
alin.(5) din același cod „Drepturile și obligațiile pre-
văzute în contractul matrimonial pot fi limitate la un 
anumit termen sau în dependență de survenirea sau 
nesurvenirea anumitor condiții”. Respectiv, unele 
efecte ale regimului matrimonial pot înceta în timpul 
căsătoriei, iar altele după desfacerea căsătoriei. În 
primul caz, contractul matrimonial poate să preva-
dă regimul matrimonial al separației de bunuri, însă, 
dacă soții vor locui împreună mai mult de 20 ani, li 
se va aplica regimul matrimonial al comunității de 
bunuri. În cel de al doilea caz, contractul matrimo-
nial poate să prevadă în ce termen unul dintre soţi 
trebuie să elibereze apartamentul celuilalt soţ, în caz 
de divorţ ori să prevadă obligația soțului culpabil 
de desfacerea căsătoriei, spre exemplu din motivul 
infidelității conjugale, de a achita celulilalt soț o anu-
mită sumă de bani.

În lumina celor expuse, constatăm că încetarea 
regimului matrimonial contractual în Republica Mol-
dova cunoaște următoarele temeiuri: modificarea re-
gimului matrimonial, rezilierea contractului matrimo-
nial, divorțul soților, decesul sau declararea decesului 
unuia dintre soți, expirarea termenului pentru care au 
fost stipulate anumite reguli ori survenirea sau nesur-
venirea anumitor condiții.

Printre formele pe care le îmbracă fiecare din aces-
te temeiuri, identificăm două categorii: acordul auten-
tificat notarial sau hotărârea judecătorească irevoca-
bilă. Dacă soții de comun acord au decis modificarea 
sau rezilierea contractului matrimonial ori au decis să 
divorțeze și nu au copii minori, pe când și în cazul în 

care unul dintre soți a decedat, atunci aceste temeiuri 
vor îmbrăca forma autentificată notarial și vor produ-
ce efecte din acest moment.

Însă, dacă modificarea sau rezilierea contractului 
matrimonial este cerută de unul dintre soți sau de cre-
ditorii soțului debitor, dacă divorțul este cerut de unul 
dintre soți sau soții au copii minori, precum și dacă 
este necesară declararea decesului unuia dintre soți, 
atunci aceste circumstanțe urmează a fi stabilite de că-
tre instanța de judecată și, respectiv, momentul încetă-
rii regimului matrimonial contractual va fi data rămâ-
nerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești.

În ceea ce privește temeiul de expirare a termenului 
pentru care au fost stipulate regulile regimului matri-
monial contractual sau temeiul legat de survenirea ori 
nesurvenirea anumitor condiții, ținem să menționăm 
că acestea vor înceta a produce efecte în mod tacit 
nefiind necesară operarea anumitor formalități.

Concluzionăm că încetarea regimului matrimonial 
contractual reprezintă un aspect distinct al relațiilor 
matrimoniale, care pune în aplicare instituția lichidă-
rii patrimoniului conjugal. Utilitatea practică a aspec-
telor ce țin de încetarea și lichidarea regimului matri-
monial contractual depinde, în mod direct, de corecti-
tudinea și atenția fiecărui soț la momentul stabilirii și 
modificării regimului matrimonial contractat.
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rul operează cu termenii „modificare” și „reziliere” în pa-
ralel, și aceasta nu este întâmplător. Potrivit Dicționarului 
explicativ al limbii române, prin „modificare” se înțelege 
acțiunea de a schimba, transforma și rezultatul ei, iar prin 
„reziliere” se înțelege acțiunea de a desființa, desface și re-
zultatul ei. Deși, acești termeni au semnificații diferite, con-
siderăm că au și aspecte comune. Astfel, dacă modificarea 
regimului matrimonial se poate realiza sub trei forme: com-
pletare, schimbare și excludere parțială, atunci rezilierea 
se realizează doar sub forma excluderii totale. Respectiv, 
termenul reziliere reprezintă o modificare integrală a regi-
mului matrimonial contractual, care fie că se înlocuiește în 
mod tacit cu regimul matrimonial legal, fie că se înlocuiește 
cu un alt regim matrimonial contractual.
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SUMMArY
 Legal liability and the principle of equality have many common points in their study both theoretically 

and in terms of practical applicability. From these two points of view – theoretical and practical – as a 
unit of their ideals, that strengthens the link above. This paper addresses these issues relevant for both 
theoretical study and the applicability of the principle of equality of law and legal institutions entirely.

din mai multe perspective: din punctul de vedere al fun-
damentelor social-juridice, ce le condiţionează legătura 
reciprocă strânsă; prin prisma interpretării răspunderii 
juridice ca formă de manifestare a egalităţii în drept; 
prin prisma apărării egalităţii în drepturi prin măsuri 
reglementate de instituţia răspunderii juridice etc. Este 
evident că orice abordare din cele menţionate este actu-
ală atât din perspectivă teoretică, cât şi din perspectivă 
practică. De asemenea, este evidentă necesitatea unor 
studii teoretice asupra acestui fenomen. Însă pentru 
realizarea obiectivelor temei noastre, este nevoie de 
evidenţierea acelor aspecte corelative ce reflectă in-
teracţiunea reală a egalităţii de drept cu răspunderea 
juridică în realitatea juridică.

În teoria dreptului noţiunea de „realitate juridică” 
semnifică manifestarea totalităţii fenomenelor din 
domeniul dreptului. În opinia lui L.S. Yavich, aceas-
ta „reprezintă raporturile juridice şi normele juridice, 
conştiinţa juridică şi ordinea de drept, subiecții de drept 
şi actele de justiţie, actele administrative, încălcările le-
gii şi răspunderea juridică şi, în sfârşit, aşa fenomene 
complexe, precum sistemele de drept cu particularităţi-
le corelaţiei dintre dreptul obiectiv şi cel subiectiv, cu-
tumele, statutul juridic şi faptele juridice – în general, 
totalitatea manifestărilor diverselor fenomene juridice 
în care-şi găseşte expresie dreptul.” 

Diversitatea conţinutului realităţii juridice pune 
problema ordonării elementelor constitutive ale aces-
teia. Una dintre căile de ordonare este reprezentată de 
încercarea de a prezenta realitatea juridică ca un feno-
men ce cuprinde mai multe sfere legate reciproc, dar 
specifice, ale acesteia. În atare context, se detaşează 
dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv, conştiinţa juridică 
şi practica juridică etc.

În ceea ce priveşte răspunderea juridică, aceasta se 
manifestă cel mai des în sferele reprezendând conştiinţa 
juridică, normele juridice şi raporturile juridice. Astfel, 
Z.A. Astemirov, încercând să evidenţieze integritatea 
răspunderii juridice ce cuprinde unitatea dintre elemen-
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roblema corelaţiei principiului egalităţii de 
drept cu răspunderea juridică poate fi abordată 

tul pozitiv şi cel negativ, opinează că este de perspectivă 
studiul răspunderii juridice în „sferele de manifestare a 
dreptului ... precum normele juridice, raporturile juridi-
ce şi conştiinţa juridică.” Anume această abordare va fi 
cea pe care ne vom fundamenta continuarea studiului. 
Însă, întrucât problema conexiunii dintre egalitatea de 
drept şi răspunderea juridică, în mare parte, nu este de-
ocamdată explorată din punct de vedere ştiinţific şi în 
virtutea faptului că finalitatea de bază a cercetării noas-
tre este de a fundamenta această conexiune, opinăm 
că ar fi suficient să ne limităm la studiul fenomenelor 
aflate în legătură reciprocă în cadrul conştiinţei juri-
dice şi a dreptului obiectiv. În corespundere cu natura 
conştiinţei juridice şi a dreptului obiectiv, precum şi cu 
caracterele specifice ale fenomenelor cercetate, acestea 
din urmă le vom analiza în calitate de idealuri juridice 
(în conştiinţa juridică) şi cerinţe ale principiului egali-
tăţii de drept consfinţite în baza normativă a răspunderii 
juridice (dreptul obiectiv).

Idealul juridic este o concentrare de idei de natură 
juridică, atributul inerent oricărei idei juridice1. „Spe-
cificul idealului juridic, – menţionează A.M. Vasiliev, 
– constă în reprezentarea a ceea ce trebuie să fie anu-
me din punctul de vedere al organizării juridice a vieţii 
sociale2. Acesta determină direct scopul reglementă-
rii juridice3. Cele afirmate se răsfrâng inclusiv asupra 
ideii egalităţii de drept şi a răspunderii juridice, care, 
găsindu-şi expresie în ideologia juridică (compartiment 
al conştiinţei juridice), dobândesc statutul de idealuri 
conceptual-ştiinţifice.

Problema idealurilor egalităţii de drept şi a răspun-
derii juridice este actualizată în ştiinţa contemporană 
a dreptului. Aceasta se explică prin necesitatea funda-
mentării teoretice clare a noţiunii „stat de drept” şi a 
idealurilor în baza cărora ia naştere acesta.

Idealurile egalităţii de drept şi a răspunderii juridice 
reprezintă nişte formaţiuni spirituale fundamentale, de 
pe a căror poziţii se realizează fundamentarea legităţi-
lor de formare şi funcţionare a statului de drept. „Statul 
de drept, – menţionează A.S. Mordovets, – este astfel 
înţeles în virtutea principiului limitării propriei voinţe 
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prin raporturile reale obiective fundamentate pe liber-
tatea şi egalitatea participanţilor acestora. Prin aceasta, 
principiul libertăţii şi egalităţii drepturilor omului de-
termină limitele activităţii de legiferare şi de aplicare a 
dreptului de către stat. Asigurarea concomitentă a drep-
turilor şi a libertăţilor democratice reprezintă obligaţia 
statului”4. 

În ideologia juridică se cercetează şi se sistemati-
zează cu ajutorul metodei privind cunoaşterea repre-
zentării oamenilor despre egalitatea de drept şi răs-
punderea juridică, din punctul de vedere al sincerităţii 
lor şi corespunderii practice cu tendinţele şi nivelul 
de dezvoltare a modelului juridic al vieţii societăţii 
și omenirii în întregime. Aici sunt fundamentate prin-
cipalele principii de modele şi exemple de înţelegere 
a egalităţii de drept şi a răspunderii juridice, a izvoa-
relor lor, destinaţiei, precum şi a metodelor şi meca-
nismului de implementare a lor în realitatea juridică. 
„Creând sistemul normativ de valori, – menţionează 
E.A. Lukasheva, – conştiinţa socială creează anumi-
te idealuri, norme ce reprezintă indici de orientare la 
reglementarea raporturilor dintre oameni”5. De aceea 
urmează să fim de acord cu S.V. Tumanov, care afirmă 
că idealul social „reprezintă unitatea dintre atitudinea 
din perspectiva cunoaşterii şi din perspectiva valorilor 
faţă de realitate, iar determinanta acestei unităţi este 
determinarea valorilor”6. Raportat la idealurile exami-
nate de noi, cele afirmate înseamnă că ele decurg din 
activitatea practică a omului şi concentrează în sine 
tot sistemul de valori al societăţii. În acest sens, vom 
evidenţia două momente.

Primul. Idealurile egalităţii de drept şi a răspunderii 
juridice nu se detaşează de tradiţiile istorice şi obiceiuri, 
şi nici de ceea ce P.I. Novgorodtsev denumeşte „depo-
zit religios al poporului” sau „atitudinea cunoscută a 
poporului faţă de tainele supreme și sarcinile vieţii”7, 
deşi ele chiar „conţin critica diverselor momente ale re-
alităţii juridice sau ale realităţii în general”8. 

Cel de-al doilea. La baza idealurilor indicate, ca 
şi în cazul tuturor idealurilor juridice, pe lângă fac-
torii obiectivi, regăsim procese psihice complexe. 
„Conștiinţa, psihicul omului, – menţionează K.A. Slav-
skaya, – reflectă realitatea (aşa cum este ea simţită şi 
gândită). Însă o atare reflectare reprezintă atitudinea 
omului faţă de cele ce se întâmplă, faţă de evenimen-
tele diverse, fenomene, persoane şi nu doar o simplă 
informare despre realitate. Aceasta permite omului să 
acţioneze într-un mod determinat de caracterul său. Nu 
este suficientă analiza circumstanţelor în care persoana 
a acţionat într-un mod sau altul, este important să ştim 
cât de importantă este problema pentru persoană – o 
inspiră sau o „apasă”, îi satisface necesităţile sau nu”9. 
Evident că de înţelegerea esenţei răspunderii juridice 
şi a principiului egalităţii de drept este legat conţinutul 
idealurilor acestor două fenomene.

Idealurile egalităţii de drept şi a răspunderii juri-
dice există în afara individului, îl influenţează şi sunt 

acceptate de către acesta drept nişte etaloane de com-
portament. Ele reflectă atitudinea oamenilor faţă de 
necesitatea reglementării juridice a comportamentului 
lor şi reprezintă cumulul cunoştinţelor şi valorificării 
care determină cele mai eficiente metode, mijloace şi 
scopuri ale impactului normativ asupra persoanei, co-
lectivelor, statului. Nu se poate face abstracţie de faptul 
că actualitatea şi plenitudinea conţinutului idealurilor 
juridice sunt cu atât mai mari, cu cât sunt mai apropiate 
de puncte critice ale activităţii normative a statului. Nu 
există dubii că anume egalitatea, dreptul, faptele ilici-
te, răspunderea juridică reprezintă acele segmente ale 
laturii juridice a vieţii omului, care au cea mai mare 
tangenţă cu interesele vitale ale omului luat separat şi a 
societăţii în întregime. De aceea recunoaştem că idea-
lurile egalităţii de drept şi a răspunderii juridice aparţin 
segmentelor indicate şi prezintă o deosebită importanţă 
atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de 
vedere aplicativ.

Idealurile egalităţii de drept şi a răspunderii juridi-
ce includ indici de orientare pentru comportamentul cu 
semnificaţie juridică şi pentru soluţionarea probleme-
lor de natură juridică fundamentaţi ştiinţific şi dovediţi 
prin practică.

Semnificaţia istorică, sensul şi valoarea idealului 
egalităţii de drept constau în faptul că acesta include în 
sine afirmarea poziţiilor egale de la origini ale „drumu-
lui” vieţii fiecărui individ („egalitate de oportunităţi”) şi 
identicitatea accesului la izvoarele bogăţiilor sociale.

Idealul egalităţii de drept reflectă cele mai diverse 
niveluri şi laturi ale inegalităţii de facto a persoanelor. 
Doar se cunoaște că anume inegalitatea oamenilor naş-
te idealul egalităţii de drept. Aici se regăseşte esenţa 
legăturii dintre egalitate şi inegalitate. Dialectica egali-
tăţii şi inegalităţii constă anume în aceea că inegalitatea 
serveşte egalităţii, iar egalitatea duce la inegalitate.

Inegalitatea de facto a oamenilor cuprinde şi inega-
litatea naturală, şi cea socială.

Inegalitatea naturală este inegalitatea oamenilor 
de la origini. Tocmai această inegalitate reprezintă 
unul dintre motivele primare ale idealului egalităţii de 
drept.

Existenţa tuturor formelor dreptului de proprietate – 
de la privată la cea publică – condiţionează miezul idea-
lului egalităţii de drept în plan social. Egalitatea este de-
terminată de atitudinea faţă de proprietate, această atitu-
dine determină tot restul ce cuprinde existenţa persoanei, 
existând aici şi legătura de cauzalitate. Aici sunt regăsite 
motivele inegalităţii sociale a oamenilor. Punerea pro-
blemei despre idealul egalităţii de drept, bazată pe idei 
de identitate a libertăţii, răspunderii şi echităţii tuturor în 
sfera economică, este determinată de inegalitatea socia-
lă. Aceste idei reflectate în idealul egalităţii persoanelor 
în faţa legii şi a egalităţii în drepturi sunt cu atât mai im-
portante, cu cât este mai diversă viaţa socială.

O importanţă deosebită prezintă activitatea ilicită a 
unor persoane, grupuri sociale, şi a statului ce încalcă 
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egalitatea consfinţită în lege în determinarea existenţei 
şi conţinutului idealului egalităţii de drept. „Exigenţa 
egalităţii, – menţionează V.E. Davidovich, – poate fi re-
acţia la inechitatea voită, reflectarea conflictelor socia-
le ce se maturizează...”10. Activitatea ilcită întotdeauna 
încalcă egalitatea. Şi, după cum menţionează J.Melier, 
„mii şi mii de procese nefavorabile ce implică persoa-
nele particulare care-şi apără demnitatea şi drepturile 
iau naştere de aici”11.

La edificarea normelor juridice, ce reglementează 
răspunderea juridică, statul trebuie să ţină cont de ine-
galitatea de facto a persoanelor, exprimată în existenţa 
lor nefericită. Această obligaţie este stipulată în „Prin-
cipii directoare în domeniul prevenirii fenomenului in-
fracţional şi a justiţiei penale în contextul dezvoltării 
noii ordini economice internaţionale” (anexă la Planul 
de acţiuni de la Milano, adoptat la Congresul al VII-
lea ONU privind prevenirea fenomenului infracţional 
şi atitudinea faţă de cei ce încalcă legea (Milano, Italia, 
26 august-6 septembrie 1985). Astfel, în art.35 intitulat 
„Situaţia socială defavorizată şi inegalitatea” e stipu-
lat: „Ţinând cont de situaţia defavorizată din punct de 
vedere social, politic, cultural şi economic a diverse-
lor pături sociale din unele state, la realizarea politicii 
în domeniul justiţiei penale trebuie să se evite trans-
formarea acestei situaţii în condiţii prielnice aplicării 
de sancţiuni penale. Dimpotrivă, trebuie să se adopte 
o politică socială eficientă ce ar simplifica şi uşura si-
tuaţia persoanelor defavorizate şi să se garanteze ega-
litatea, echitatea şi imparţialitatea în procese, precum 
este asigurarea legalităţii, urmărirea penală, judecarea 
persoanelor, excluzând discriminarea bazată pe criterii 
politice, social-economice, culturale, etnice, naţionale, 
de sex, materiale. Este necesar de a porni de la princi-
piul conform căruia atingerea echităţii sociale adevă-
rate în domeniul material şi spiritual între toţi membrii 
societăţii, lichidarea tuturor formelor de exploatare şi 
umilire socială şi economică, precum şi garantarea re-
ală a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului reprezintă anume ceea ce ar asigura succesul în 
lupta contra infracţionalităţii şi dezrădăcinarea definiti-
vă a acesteia din viaţa societăţii12.

Din cele spuse, este evident că naşterea idealului 
egalităţii de drept este o reacţie firească a oamenilor 
la inegalitatea de facto generată de diferenţele natura-
le dintre ei şi de factorii sociali. De aceea ar fi corect 
să afirmăm că ideea egalităţii de drept reflectă tendinţa 
oamenilor de a înţelege cauzele inegalităţii lor şi de a 
le înlătura prin stabilirea unei poziţii juridice identice 
pentru toţi, fundamentată pe libertate, echitate şi răs-
pundere.

Idealul egalităţii de drept conţine în sine fundamen-
tarea şi raţiunea unui comportament posibil, obligato-
riu sau interzis. În această calitate el apare drept model 
de comunicare juridică între oameni şi indiciu de orien-
tare a dezvoltării social-juridice a societăţii. Din aceste 
considerente, idealul egalităţii de drept poate fi şi este 

un izvor al creaţiei legislative şi un indiciu de orientare 
a practicii juridice. Acesta mai poate semnaliza nivelul 
de corespundere a realităţii juridice cu ideile egalităţii 
de drept. De aceea egalitatea reprezintă un ideal, valoa-
re a întregii omeniri, garanţie a ordinii sociale, politice, 
de drept, este un criteriu de evaluare a corespunderii 
idealului cu realitatea din sfera importantă din punct de 
vedere social, în care se implementează acesta.

Egalitatea de drept, în calitatea sa de ideal, cuprin-
de ideile fundamentale ale vieţii comune a omenirii pe 
care le recunoaşte ca fiind standarde de comportament 
al persoanelor în situaţii cu semnificaţie juridică. Din 
acest punct de vedere, idealul egalităţii de drept repre-
zintă modelul ideal de egalitate în drepturi şi a egalităţii 
tuturor în faţa legii care include ideile libertăţii, răspun-
derii şi echităţii. De aceea susţinem că idealul egalităţii 
de drept tinde să răsfrângă asupra tuturor etaloane ega-
le ale libertăţii, răspunderii şi echităţii. Considerăm că 
anume aici stă explicaţia faptului că A.Barbius a denu-
mit egalitatea drept „MAREA formulă a oamenilor”.

Necesitatea, ca idee juridică, conţine înţelesul ne- 
voii de drept în viaţa omului în scopul afirmării şi 
apărării libertăţii lor. Aceasta exprimă un sistem de în-
chipuiri despre interdicţii şi obligaţii ce indică asupra 
comportamentului care e de dorit să nu fie urmat sau 
care e obligatoriu a fi urmat cu sancţiunea aplicării mă-
surilor de constrângere de stat. Doar societatea nici nu-
şi imaginează libertate nemărginită. Libertatea, ca mă-
sură de comportament egală pentru toţi, are nevoie de 
constrângere, inclusiv de aşa constrângere precum este 
cea reprezentată de răspunderea juridică. Constrângerea 
aici cuprinde atât elementul pozitiv, cât şi cel negativ al 
răspunderii juridice. În cazul celui pozitiv, idealul are 
un impact decisiv asupra motivaţiei comportamentului 
legal al persoanei. În acest sens, idealul răspunderii ju-
ridice se transformă în calitate a omului şi unul dintre 
elementele de structură a personalităţii ce determină 
comportamentul acesteia. 

În acest fel, necesitatea ca fenomen juridic este le-
gată de prevenirea comportamentului ilicit prin inter-
mediul prescripţiilor juridice negative ce exprimă ideea 
constrângerii juridice. Existenţa acestor prescripţii face 
trimitere la existenţa libertăţii şi a răspunderii juridice. 
De aceea necesitatea în drept presupune unitatea din-
tre libertate şi răspundere. La rândul său, răspunderea 
cuprinde în sine necesitatea şi libertatea. Sensul idealu-
lui răspunderii rezultă anume din aceea că aceasta este 
produsul contopirii libertăţii şi necesităţii în drept.

În plus, idealul răspunderii în drept reflectă şi ideea 
echităţii. În calitate de ideal, echitatea reprezintă eta-
lonul acceptat de conştiinţa societăţii, a comunicării 
dintre oameni. Sensul acesteia este de „a stabili, găsi, 
edifica, construi un etalon al faptelor oamenilor”13. 

În raport cu răspunderea juridică, echitatea ia as-
pectul măsurii, etalonului reacţiei la o faptă sau alta. 
Exprimându-se în răspunderea juridică, echitatea con-
feră răspunderii un caracter fundamentat din punct de 
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vedere etic. Prin aceasta se şi explică de ce idealul răs-
punderii în drept tinde să fie măsura reacţiei echitabi-
le. Menționăm că instituţia răspunderii are de la bun 
început menirea de a asigura aplicarea echitabilă a pe-
depsei persoanei vinovate. Acest lucru semnifică, fără 
doar şi poate că echitatea are capacitatea de a programa 
nu doar reacţia la comiterea faptei ilicite, dar şi ordinea 
realizării ei în raport cu vinovatul. De aici şi apropi-
erea idealurilor răspunderii juridice şi a echităţii. Aici 
urmează să fim de acord cu V.M. Lazarev, care men-
ţionează: „...Pe semne că nu va fi considerată o exa-
gerare dacă afirmăm că răspunderea juridică reprezintă 
echitatea socială, transferată în sfera realităţii juridice, 
în general, şi în sfera de apărare a ordinii de drept, în 
particular”14.

În acest fel, idealul răspunderii juridice acumu-
lează ideile libertăţii, necesităţii şi a echităţii în soci-
etate. Iar idealul egalităţii juridice tinde să ia formă 
normativă şi să transforme această egalitate în regla-
tor al comportamentului uman. De aici devine evi-
dentă legătura dintre idealurile răspunderii juridice 
şi al egalităţii de drept, determinarea reciprocă a lor, 
precum şi imposibilitatea existenţei separate a aces-
tora. De aceea se poate şi chiar trebuie să se pună 
problema unităţii de idealuri – idealul unităţii dintre 
principiul egalităţii de drept şi răspunderea juridică 
în societate. Doar fiind indisolubil legate între ele, 
acestea reprezintă ideile fundamentale ale statului de 
drept. În această calitate ele sunt deosebit de impor-
tante pentru devenirea statului nostru de drept.

Menţionăm că regimul politico-juridic anterior, cel 
sovietic, practic neutraliza idealul unităţii dintre ega-
litate şi răspundere, excluzând statul, organizaţiile de 
stat, persoanele cu funcţii de răspundere din sfera de 
acţiune a principiului egalităţii în faţa răspunderii ju-
ridice.

Unitatea dintre idealurile egalităţii de drept şi a răs-
punderii juridice se înrâuresc nu doar în bazele ideolo-
gice ale statului de drept. Această unitate are o semni-
ficaţie deosebită şi pentru fundamentarea şi înţelegerea 
calităţilor importante, din punct de vedere juridic, ale 
personalităţii.

Ştiinţele sociale au contribuit, la rândul lor, la fun-
damentarea importanţei rolului egalităţii de drept şi 
răspunderii juridice în formarea modelului ideal al per-
sonalităţii de drept. Însă deocamdată nu putem afirma 
că ideea formării „personalităţii de drept” în baza unită-
ţii indisolubile dintre egalitatea de drept şi răspunderea 
juridică s-a fundamentat în teoria şi practica dreptului. 
Între timp, anume aceste începuturi pun bazele respec-
tivei noţiuni. 

Idealul „personalităţii de drept” este de neimaginat 
fără egalitate în drepturi şi egalitate în faţa legii şi nici 
fără reflectarea ideii de răspundere. Idealul „persona-
lităţii de drept” unifică într-un tot întreg ideile juridice 
ale egalităţii de drept şi răspunderii, iar în acest mod 
creează o premisă a egalităţii persoanei cu toți subiecții 

sistemului de drept al societăţii, inclusiv cu statul, în 
raport cu răspunderea juridică.

Istoria dovedeşte că respectarea ideilor referitoare 
la egalitatea de drept şi a răspunderii juridice reprezintă 
o necesitate, întrucât doar în acest caz este posibilă sta-
bilirea unei ordini sociale stabile şi fireşti.

Conţinutul idealului egalităţii şi răspunderii în drept 
se fundamentează pe idei, precum este necesitatea res-
pectării imperativelor normelor răspunderii juridice, in-
terdicţiilor de a încălca legea procesuală, ce reglemen-
tează realizarea răspunderii juridice, egalitatea apărării 
drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului, egali-
tatea în dreptul de a beneficia de asistenţă juridică atât 
a celui pătimit, cât şi a celui vinovat, egalitatea tuturor 
participanţilor la procesul de realizare a răspunderii 
juridice în raport cu necesitatea executării obligaţiilor 
procesuale corespunzătoare, egalitatea în raport cu lip-
sa de privilegii procesuale şi inevitabilitatea reacţiei ne-
gative a statului, egalitatea în ceea ce priveşte aplicarea 
echitabilă a sancţiunilor punitive şi de încurajare etc.

În această manieră, închipuirea deplină şi cuprinză-
toare despre idealurile egalităţii de drept şi a răspunde-
rii juridice se întemeiază pe ideile fundamentale, pre-
cum necesitatea, libertatea şi echitatea, reglementate 
de lege. Acest lucru semnifică însă că aceste închipuiri 
se formează în urma valorificării realităţii juridice ce 
se referă la drept-încălcare a dreptului-răspundere. De 
aceea idealurile indicate reprezintă o proiecţie sau o ex-
presie specifică a capacităţilor regulatorii ale dreptului, 
egalităţii, încălcărilor dreptului şi răspunderii juridice 
în cadrul ideologiei dreptului.
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SUMMArY
This study covers the legal position of the contractual party to whom a right of termination of the 

contract has accrued and who is now to make its election between terminating the contract or asserting 
and enforcing it against the other party. 

Under Moldovan law termination of contract does not occur automatically (unless the terms of the 
contract clearly mandate an automatic termination upon the occurrence of a certain event, such as a 
breach by a party), but rather the party entitled should declare the contract terminated. 

Once the right of termination has accrued (usually under restrictive conditions of the law) the entitled 
party is not bound by the observance of any hierarchy in the system of remedies. 

In spite of such right being purely discretionary, several legal limitations must be observed by the 
party entitled to terminate, such as whether it issued a Nachfrist to the breaching party; the entitled party 
is limited in time by a general requirement of exercising within a reasonable term, but not later than the 
expiration of the applicable statute of limitations etc. 

I. Introducere
În prezentul studiu autorul tratează, atât în concep-

ţia Codului civil al Republicii Moldova (CC RM)1, cât 
şi sub aspect de drept comparat, anumite aspecte lega-
te de dreptul creditorului de a alege între rezoluţiunea 
contractului sau menţinerea valabilităţii contractului şi 
purcederea la executarea sa silită. 

Odată întrunite condiţiile legale sau, după caz, con-
tractuale de apariţie a dreptului la rezoluţiune ori rezi-
liere a contractului, creditorul dispune de libertate în a 
exercita acest drept ori de a renunţa la acest exerciţiu şi 
a continua legătura contractuală. Dimensiunile dreptu-
lui de a alege sunt tratate în compartimentul II al stu-
diului. În acest context, este relevantă întrebarea – dacă 
legea a stabilit un sistem ierarhic pe care trebuie să-l 
parcurgă creditorul, ori dacă el este liber să aleagă între 
multiplele remedii acordate de lege în ipoteza neexecu-
tării obligaţiilor contractuale (III). 

Întrucât dreptul de a alege afectează stabilitatea ra-
porturilor contractuale, el nu este nici absolut şi nici 
perpetuu, astfel că legea impune limitări de fond pre-
cum şi temporale (IV). În fine, am relevat şi anume si-
tuaţii speciale care modifică dreptul de alegere al credi-
torului în forma sa tradiţională (V). 

II. Dimensiunile dreptului de a alege al credito-
rului

Neexecutarea contractului nu este prin sine un eve-
niment rezolutoriu, fiindcă rezoluţiunea – fiind un act 
juridic – este întotdeauna decisă în mod intenţionat: ea 
este o tehnică, şi nu o situaţie juridică2. 

În cazul în care apare dreptul la rezoluţiune, credi-
torul are dreptul să aleagă între rezoluţiune sau menţi-
nerea contractului şi de a cere executarea silită a obli-
gaţiei – fie în natură, fie prin echivalent bănesc. O bună 
parte a doctrinei acceptă că dreptul la rezoluţiune, ca 
şi tehnică juridică, este un drept potestativ. În doctrina 
românească, autorul Ion Negru defineşte drepturile ca o 
putere prin care titularul său poate influenţa asupra situ-
aţiilor juridice preexistente, modificându-le, stingându-
le sau creând noi situaţii printr-o activitate unilaterală3. 
În doctrina germană, în comentariul la Codul civil ger-
man (BGB), Reinhard Gaier include dreptul la rezoluţi-
une, în mod expres, la categoria drepturilor formatoare 
(Gestaltungsrecht), fiindcă exercitarea lor transformă 
raportul contractual într-un raport de restituire sau de 
lichidare4. În fine, potrivit autoarei franceze Aurelie 
Brès, drepturile care conferă titularului posibilitatea de 
a dobândi un alt drept sau de a modifica o situaţie juri-
dică nu poate fi asimilat într-o manieră convingătoare 
nici drepturilor reale privitoare la bunuri, nici drepturi-
lor de creanţă contra unei persoane5. 

În paralel, dacă dreptul la rezoluţiune se întemeiază 
pe un motiv (nu este discreţionar), atunci el constituie 
şi un remediu juridic. De aici rezultă următoarele con-
cluzii: a) rezoluţiunea nu produce efecte în mod auto-
mat, cu excepţia rezoluţiunii de drept, care intervine 
în temeiul unui pact comisoriu (zis în doctrina româ-
nească veche de gradul IV); b) rezoluţiunea nu poate 
fi declarată de către debitorul care a încălcat6; c) rezo-
luţiunea nu poate fi declarată de judecător din oficiu, 
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întrucât astfel s-ar încălca principiul disponibilităţii în 
procesul civil. 

Într-adevăr, există cazuri când, deşi neexecutarea 
este esenţială, partea îndreptăţită să rezolve (creditorul) 
nu este interesată în această consecinţă. De exemplu, 
dacă s-au încălcat condiţiile unui contract de tranzacţie 
(s-a depus o cerere de chemare în judecată, deşi pre-
tenţia a fost stinsă) sau s-a încălcat o obligaţie de con-
fidenţialitate. Creditorul poate obţine despăgubiri pe 
temeiul art. 602 alin.(1) CC RM sau al clauzei penale 
din contract. Totodată, existenţa unui contract valabil 
corespunde cu interesele lui: el va folosi contractul de 
tranzacţie (în special, obligaţia contractuală de a nu ac-
ţiona în judecată) pentru a demonstra că acţiunea judi-
ciară trebuie refuzată de judecător pe temeiul art.169 
alin.(1) lit. b) al CPC RM7, pe motiv că, în fond, rapor-
tul juridic material litigios a fost stins. 

În cel de al doilea exemplu, în cazul încălcării unui 
contract privind păstrarea confidenţialităţii, debitorul în 
continuare va fi ţinut la obligaţia sa şi nu va fi liberat 
din cauza unei dezvăluiri imputabile tot lui. 

Faptul că creditorul a ales menţinerea contractului 
nu este un impediment pentru ca el să revină asupra de-
ciziei sale şi să declare rezoluţiunea contractului dacă 
neexecutarea esenţială se menţine. Principiul dat a fost 
recunoscut de Curtea Supremă de Justiţie a Republicii 
Moldova (CSJ) într-o decizie recentă a Colegiului civil 
şi de contencios administrativ lărgit8. În speţă, cum-
părătorul unui computer, care s-a defectat, l-a predat 
centrului de deservire desemnat de vânzător în decla-
raţia de garanţie pentru înlăturarea defectelor de func-
ţionare. După expirarea termenului maximal de 14 zile 
alocat de Legea RM privind protecţia consumatorilor 
pentru remedierea viciilor, neprimind nici un răspuns 
de la centrul de deservire, consumatorul-cumpărător a 
decis rezoluţiunea contractului. CSJ a susţinut legalita-
tea unei asemenea alegeri. 

Abordarea originală a Codului civil italian (CC It.) 
o constituie o reglementare expresă a unei opţiuni a 
creditorului la două niveluri9. 

La primul nivel, creditorul are dreptul să opteze în-
tre a solicita executarea silită a prestaţiilor contractuale 
sau rezoluţiunea contractului (art.1453 alin.(1) CC It.), 
ambele, cu sau fără repararea prejudiciului. Creditorul 
poate opta pentru rezoluţiune chiar şi atunci când a for-
mulat în instanţă o cerere de executare a contractului 
(art.1453 alin.(2) CC It.). Dimpotrivă, creditorul nu 
poate opta pentru executarea contractului atunci când 
a formulat o cerere în justiţie solicitând rezoluţiunea 
(acelaşi articol, teza II), iar debitorul nu poate execu-
ta obligaţiile după formularea cererii de rezoluţiune în 
justiţie (art. 1453 alin.(4) CC It.). 

La cel de al doilea nivel, creditorul, odată ce a ales 
rezoluţiunea, poate să opteze mai departe între a solicita 
rezoluţiunea contractului în instanţă (obţinând o hotărâre 
judecătorească constitutivă – dreptul comun în materie) 
sau să declare unilateral rezoluţiunea, invocând aşa-nu-

mita rezoluţiune de drept (art. 1454 CC It.). De aseme-
nea, dacă există un pact comisoriu expres care prevede 
rezoluţiunea extrajudiciară, rezoluţiunea de drept poate 
opera într-un domeniu mai extins, deoarece un aseme-
nea pact va indica expres obligaţiile care atrag rezolu-
ţiunea, influenţând astfel aprecierea condiţiei esenţiale 
care este neexecutarea importantă. În ipoteza în care 
creditorul se decide pentru o rezoluţiune de drept, el tre-
buie să parcurgă procedura ,,în doi paşi” prevăzută de 
art.1454 CC It.: creditorul poate să îl notifice pe debitor 
să-şi execute obligaţiile, urmând ca, în caz contrar, să se 
considere rezolvit contractul (art.1454 alin.(1) CC It.). 
Procedura cuprinde în consecinţă: somaţia de executa-
re şi termenul suplimentar de executare. În ce priveşte 
termenul de executare, acesta nu poate fi mai mic de 
15 zile, cu excepţia situaţiilor în care din circumstanţe 
rezultă că poate fi inferior. Neexecutarea obligaţiilor în 
interiorul termenului suplimentar de executare va avea 
ca efect rezoluţiunea de drept a contractului sau, în ex-
primarea doctrinei, ,,ope legis”. 

Astfel, conceptul de rezoluţiune de drept aici cu-
prinde totuşi anumite etape formale, spre deosebire de 
rezoluţiunea de drept admisă de noul Cod civil al Ro-
mâniei10. 

Pentru autorul Ionuţ-Florin Popa11, în toate regle-
mentările imaginabile într-un spaţiu juridic civilizat, 
creditorul are dreptul de a alege între mijloacele (re-
mediile) pe care legea i le pune la dispoziţie pentru a 
obţine satisfacţie în cazul neexecutării. Alegerea sa este 
limitată însă sub un dublu aspect: (1) remediile utilizate 
trebuie să fie prevăzute de lege sau cel puţin în acord cu 
spiritul ei, prevăzute de contract; şi (2) alegerea credi-
torului nu este complet discreţionară, ea putând fi cen-
zurată într-o anumită măsură de judecător sau chiar de 
textul legal.

Creditorul obligaţiei neexecutate are un drept de 
opţiune între mai multe remedii posibile. În sistemul 
român de drept (art. 1516 al noului Cod civil al Ro-
mâniei), creditorul are dreptul de a opta între a solicita 
executarea în natură, în mod exact şi la termen a obli-
gaţiei, iar în cazul în care debitorul refuză să-şi execu-
te obligaţiile, creditorul este îndreptăţit să opteze între 
executarea silită a obligaţiei, rezoluţiunea, rezilierea 
contractului sau reducerea prestaţiei sau să utilizeze 
orice alt mijloc pentru realizarea dreptului său.

Karapetov observă că opţiunea creditorului este, 
adeseori, iluzorie, întrucât există numeroase situaţii 
când creditorul nu are o altă soluţie reală decât rezo-
luţiunea12. Autorul menţionează situaţiile de imposibi-
litatea de a forţa debitorul să îndeplinească o lucrare 
(bazându-se pe interdicţia constituţională a interzicerii 
muncii forţate – a se vedea art.44 din Constituţia Re-
publicii Moldova); executarea prestaţiei este strâns le-
gată de persoana debitorului. Autorul constată, aşadar, 
că instanţele judecătoreşti ruseşti tot mai des ezită să 
dispună executarea în natură a obligaţiei contractuale 
preferând rezoluţiunea. 
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III. Ierarhia remediilor creditorului în caz de ne-
executare

S-a pus problema13 dacă există o ierarhie a remedi-
ilor în diferitele sisteme de drept şi, în special, a locului 
rezoluţiunii în aceasta ierarhie. În cod nu există o regle-
mentare care să ne convingă direct că intenţia legiuito-
rului a fost aceea de a crea o ierarhie a remediilor. Cu 
toate acestea, notorietatea principiului, şi totodată, anu-
mite reglementări particulare, conduc la ideea că noul 
cod privilegiază în mod direct executarea în natură a 
obligaţiilor şi, de asemenea, că rezoluţiunea reprezintă 
o ultima ratio, astfel încât ea trebuie utilizată numai în 
mod excepţional. 

În viziunea lui Ionuţ-Florin Popa, principiul este 
esenţialmente corect, deoarece este de presupus că 
executarea în natură este cea mai în măsură să confe-
re satisfacţie creditorului. Pe de altă parte, astfel cum 
se desprinde din prevederile art.1551 alin.(1) din noul 
Cod civil al României, creditorul are dreptul să invoce 
rezoluţiunea numai dacă neexecutarea are un caracter 
determinant – chestiune care poate fi verificată de jude-
cător (în ipoteza rezoluţiunii judiciare) sau care poate 
fi apreciată de creditor (care poate alege rezoluţiunea 
unilaterală şi extrajudiciară, declarată pe riscul său). 
În raport cu sistemul român de drept, s-a spus că una 
dintre urmările principiului este că rezoluţiunea repre-
zintă o soluţie limită, atunci când alte remedii nu duc 
la executare. 

În dreptul francez, se atestă lipsa unei ierarhizări ca 
atare, dar există o preferinţă a judecătorului spre men-
ţinerea contractului14. Aceasta diferă principial de siste-
mul anglo-saxon, care manifestă preferinţă faţă de dis-
trugerea contractului, văzută ca o cale rapidă şi eficace 
de a asigura o alocare mai bună a resurselor: mai bine să 
permitem unui contractant să iasă repede din contractul 
patogen decât să-l blocăm acolo. Unul din argumentele 
economice folosite, spre exemplu, în cadrul vânzării-
cumpărării este că vânzătorului ar putea să-i fie mai cos-
tisitor să remedieze un viciu decât, pur şi simplu, să-şi 
primească marfa înapoi şi să restituie preţul. 

În ce ne priveşte, considerăm că trebuie evitată o 
confuzie dintre două probleme distincte:

a) care condiţii trebuie întrunite pentru ca o parte 
contractantă să poată rezolvi contractul. Şi aici suntem 
de acord cu aplicabilitatea principiului favor contrac-
tus, respectiv faptul că o neexecutare suficient de seri-
oasă ar trebui să se producă. Celelalte remedii ale cre-
ditorului nu sunt condiţionate de seriozitatea încălcării, 
dar ar putea fi supuse unor condiţii formale, cum ar fi 
punerea în întârziere ori culpa (în cazul pretenţiei de 
reparare a prejudiciului); şi

b) dacă o neexecutare este suficient de serioasă, şi 
sunt întrunite condiţiile de fond pentru a recurge la ori-
care remediu (fie bazat pe menţinerea contractului, fie 
pe încetarea sa), este oare creditorul impus să dea prio-
ritate unor remedii ori să respecte vreo consecutivitate 
de recurgere la remedii. 

La această a doua problemă, sistemele de drept 
analizate nu prevăd vreo oarecare ierarhie. Totuşi, pen-
tru sistemele de drept în care procedura de stabilire a 
termenului suplimentar (Nachfrist) este de bază (cum 
ar fi cel german, noul sistem român şi viitorul sistem 
francez), am putea spune că creditorul este descurajat 
de a rezolvi până când nu îndeplineşte această proce-
dură. Am putea aduce următoarele contraargumente: în 
primul rând, în sistemul german, de exemplu, şi alte re-
medii sunt condiţionate de procedura de Nachfrist, cum 
ar fi dreptul de a cere despăgubiri în locul prestaţiei (a 
se vedea art.609 corespondent din Codul nostru civil), 
similar instituţiei executării obligaţiei prin echivalent 
din sistemul român şi francez; în al doilea rând, siste-
mul german acceptă că, pentru anumite tipuri de nee-
xecutări ale contractului, nu este nevoie de desfăşurat 
procedura de stabilire a termenului suplimentar (a se 
vedea art.710 corespondent din CC RM). 

IV. Limitele dreptului de a alege
În virtutea principiului salvgardării contractului, le-

giuitorul autohton preferă să menţină legătura contrac-
tuală şi să dea curs intenţiei iniţiale a părţilor. În acest 
scop, dreptul de a alege al creditorului (între rezoluţi-
une şi menţinerea contractului) este supus la anumite 
limitări:

a) Stabilirea termenului suplimentar în cadrul pro-
cedurii de stabilire a termenului suplimentar (Nach-
frist). După cum s-a menţionat mai sus, chiar dacă exis-
tă o neexecutare esenţială (şi a apărut dreptul la rezo-
luţiune), dar s-a acordat un termen suplimentar, dreptul 
de a declara rezoluţiunea este suspendat şi creditorul nu 
poate recurge la el până la expirarea acestui termen. 

b) Termenul de perimare contractual. În primul 
rând, contractul poate prevedea că rezoluţiunea poate 
fi declarată doar până la expirarea unui termen. Acest 
termen va fi unul de perimare şi nu va fi posibilă repu-
nerea în termen. Această posibilitate rezultă şi din art. 
741: ,,dacă părţile nu s-au înţeles în privinţa unui ter-
men de rezoluţiune a contractului [...]”. În acest sens, 
doctrina germană constată că dreptul la rezoluţiune este 
un drept temporar15. 

c) Dreptul debitorului de a exclude rezoluţiunea. Se 
pot imagina cazuri când debitorul a comis o neexecu-
tare, este cert pentru ambele părţi că creditorul este în-
dreptăţit să rezolve contractul, însă ezită să aleagă între 
rezoluţiune şi menţinerea contractului, iar contractul 
nu îl obligă să-şi facă alegerea într-un anumit termen. 
Această situaţie de incertitudine juridică este una inco-
modă pentru debitor care ar trebui să fie informat des-
pre faptul dacă să se mai pregătească pentru a executa 
în mod corespunzător obligaţia sau nu. În acest scop, 
legea acordă debitorului dreptul de a-l ,,soma” pe cre-
ditor întru exercitarea dreptului său de a alege. Aşadar, 
potrivit art. 741, ,,dacă părţile nu s-au înţeles în privinţa 
unui termen de rezoluţiune a contractului, celui îndrep-
tăţit [adică, creditorului] i se poate stabili de către cea-
laltă parte [adică, debitorul] un termen rezonabil pentru 
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rezoluţiune [...]”. Această notificare ar trebui să conţină 
următoarele elemente:

descrierea temeiului •	 pentru care a apărut dreptul 
de rezoluţiune al creditorului. Aceasta menţiune este 
îndeosebi de relevantă când există deodată mai multe 
temeiuri pentru rezoluţiune;

declaraţia potrivit căreia debitorul se aşteaptă •	
ca creditorul să-şi facă alegerea, să se decidă privind 
calea pe care o ia, într-un termen stabilit. Termenul, 
din nou, trebuie să fie rezonabil, adică suficient pentru 
ca debitorul să primească notificarea, să o examineze, 
să examineze temeiul rezoluţiunii, să reflecte asupra 
deciziei şi să o expedieze debitorului. În cazul în care 
notificarea nu prevede un termen, considerăm că tre-
buie să aplicăm prin analogie art. 709 alin. (1) – potrivit 
căruia se consideră stabilit un termen rezonabil. 

Dacă nu exercită dreptul de rezoluţiune până la ex-
pirarea termenului stabilit, creditorul pierde dreptul de 
rezoluţiune. În acest caz, debitorul va înţelege că con-
tractul este menţinut şi poate purcede la executarea, în 
mod corespunzător, a obligaţiei fără a avea temerea 
unei respingeri a ofertei de a executa şi rezoluţiuni din 
partea creditorului. Evident, creditorul poate ,,redobân-
di” dreptul la rezoluţiune, potrivit regulii generale, însă 
nu a celei privind neexecutarea esenţială, ci prin stabi-
lirea unui termen suplimentar (adică, prin intermediul 
procedurii de stabilire a Nachfrist descrisă în art. 709 
CC RM). 

Totuşi, dacă debitorul execută imediat după ce ter-
menul care i l-a acordat creditorului pentru exercitarea 
dreptului de rezoluţiune a expirat, atunci procedura de 
stabilire a Nachfrist nu va mai fi necesară, întrucât până 
la expirarea termenului suplimentar de Nachfrist, obli-
gaţia va fi fost deja executată în mod corespunzător şi 
stinsă. 

O aplicare a acestei reguli este întâlnită în cazul an-
treprizei. Conform art. 964 CC RM, clientul care nu a 
cerut remedierea viciului după termenul corespunzător 
stabilit în acest scop de antreprenor şi nici nu a rezi-
liat contractul poate doar reduce retribuţia cu o sumă 
corespunzătoare diminuării valorii lucrării din cauza 
viciului. 

Indiferent că dreptul de a rezolvi este de natură lega-
lă sau convenţională, în caz de pluralitate de creditori, 
dacă dreptul se stinge pentru unul dintre ei, el se stinge 
pentru toţi (art.742 alin.(2)). 

Aceeaşi problemă o pune Karapetov16 – debitorul 
care nu are dreptul la rezoluţiune, nu poate declanşa 
de sine stătător restituirea prestaţiilor fără acordul cre-
ditorului. Sigur că el poate, pur şi simplu, restitui, însă 
aceasta nu va avea valenţa unei rezoluţiuni şi nu îl va 
libera de obligaţia sa corelativă. O asemenea ,,samavol-
nicie” nu este admisă de lege, fiindcă lezează dreptul 
de opţiune al creditorului. Autorul totuşi consideră că 
acceptarea tacită de către creditor a restituirii prestaţiei 
valorează acceptarea rezoluţiunii în fapt. El menţionea-
ză opinia în doctrina rusă conform căreia acceptarea de 

creditor a restituirii avansului echivalează cererii credi-
torului de restituire a avansului, implicit, echivalează 
cu rezoluţiune. 

d) Limitele în cazul ofertei întârziate de a executa 
sau executării necorespunzătoare. O situaţie separată, 
dar importantă în practică, este cea când executarea 
obligaţiei de către debitor după ce dreptul de rezoluţiu-
ne deja a apărut. 

Din momentul în care debitorul execută, creditorul 
trebuie să exercite cu promptitudine rezoluţiunea, dacă 
nu, se va prezuma că el a renunţat la acest drept, iar, 
potrivit legii, el va ,,pierde dreptul de rezoluţiune” (art. 
737 alin.(2) CC RM). Cu alte cuvinte, dreptul credito-
rului de a rezolvi se stinge dacă el aşteaptă prea mult 
după ce i s-a oferit executarea, fără să rezoluţioneze. 
Termenul rezonabil trebuie înţeles mai mult sau mai 
puţin imediat17. 

Regulă dată se explică, mai întâi, prin tendinţa ge-
nerală de a menţine legătura contractuală (principiul 
favor contractus)18. Apoi, ea se bazează pe prezumţia 
că, dacă creditorul a pierdut interesul în executare, el 
ar trebui fie să refuze primirea prestaţiei, fie imediat să 
o restituie debitorului. În fine, regula este o manifesta-
re a principiului bunei-credinţe şi are ca scop protecţia 
intereselor debitorului: creditorul ar trebui să fie de bu-
nă-credinţă, să fie sincer cu debitorul, şi să nu îl lase pe 
debitor să presupună că contractul va fi menţinut, când, 
de fapt, creditorul intenţionează să rezolve contractul. 
Spre exemplu, dacă vânzătorul declară cumpărătorului 
că el va preda bunul, chiar dacă predarea se va face 
cu întârziere, iar cumpărătorul şi-a pierdut interesul în 
primirea bunului şi are de gând să rezolve contractul, el 
trebuie să o facă cât mai curând, dar nu după ce vânză-
torul deja va fi predat bunul, suportând cheltuielile de 
transportare către cumpărător, şi apoi trebuind să su-
porte cheltuielile de transportare înapoi. 

Soluţia este identică în cazul când neexecutarea 
constă într-o executare necorespunzătoare (o neexecu-
tare parţială). Aşadar, cumpărătorul trebuie să declare 
rezoluţiunea contractului într-un termen rezonabil după 
ce el a aflat sau trebuia să afle despre neexecutare. Prin 
urmare, cumpărătorul care nu inspectează mărfurile în 
momentul predării de fapt îşi face o defavoare. Perioa-
da pentru declararea rezoluţiunii nu începe să curgă 
atâta timp cât creditorul cere executarea, de exemplu, 
cere înlocuirea bunurilor viciate în conformitate cu art. 
768 CC RM. 

O soluţie pentru creditor, pentru a nu pierde dreptul 
la rezoluţiune, ar fi ca, în locul declarării rezoluţiunii la 
expirarea primului termen suplimentar, el să stabileas-
că un al doilea termen suplimentar şi astfel să nu piardă 
dreptul la rezoluţiune. 

Această limitare a dreptului la rezoluţiune este con-
formă cu cea a Convenţiei ONU privind contractele de 
vânzare internaţională de mărfuri19 (la care Republica 
Moldova este parte – Convenţia ONU). Potrivit art.49 
alin.(2) al Convenţiei: ,,când vânzătorul a predat măr-



Nr. 7, 2012REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

70

furile, cumpărătorul este decăzut din dreptul de a rezi-
lia contractul dacă nu a făcut-o:

a) în caz de predare tardivă, într-un termen rezona-
bil calculat din momentul în care a ştiut că predarea a 
fost efectuată;

b) în cazul unei contravenţii, alta decât predarea tar-
divă, într-un termen rezonabil:

i) calculat din momentul în care a cunoscut sau tre-
buia să cunoască această contravenţie;

ii) după expirarea oricărui termen suplimentar, acor-
dat de cumpărător în conformitate cu §(1) al art. 47 al 
Convenţiei ONU sau după ce vânzătorul a declarat că 
nu-şi va executa obligaţiile în acest termen suplimen-
tar; sau

iii) după expirarea oricărui termen suplimentar, in-
dicat de vânzător în conformitate cu §(2) al art. 48 al 
Convenţiei ONU sau după ce cumpărătorul a declarat 
că nu va accepta executarea”. 

Potrivit comentatorilor Convenţiei ONU20, acest pa-
ragraf conţine cea mai complicată regulă din tot textul ei. 
Aşadar, după cum am observat, nu există o limită tem-
porală stabilită, fie de Convenţia ONU, fie de CC RM, 
pentru a declara rezoluţiunea contractului. Acest fapt 
creează o stare de incertitudine pentru vânzător, pe care 
el nu o poate scurta, nici chiar refuzând să execute înain-
te sau după scadenţă. Situaţia se schimbă odată ce marfa 
este predată cumpărătorului înainte ca cumpărătorul să 
declare contractul rezolvit, aşa cum el era îndreptăţit să o 
facă. Acum el trebuie să-şi exercite dreptul la rezoluţiune 
imediat, dacă nu – el îşi va pierde acest drept. 

Dreptul cumpărătorului de a rezolvi contractul este 
pierdut dacă cumpărătorul ,,aşteaptă prea mult după 
predarea bunului pentru a-şi declara intenţia de a re-
zolvi”21. Termenul folosit pentru a lua decizia de a re-
zolvi trebuie să fie scurt din cauza costurilor şi riscurilor 
adiţionale aferente aşteptării. Pentru declararea rezolu-
ţiunii, trebuie să existe o perioadă de excludere, din ca-
uza riscurilor aferente speculaţiei. Potrivit unor autori, 
acesta este corelativul necesar al caracterului unilateral 
al unui drept formal22. Totuşi, această perioadă presu-
pune o livrare. În cazul §(2) lit.a) art.49 al Convenţiei 
ONU, termenul începe să curgă din momentul în care 
cumpărătorul a aflat despre livrare. Într-o altă opinie, 
contrară interpretării textuale a articolului, momentul 
efectiv al livrării constituie începutul curgerii termenu-
lui. În cazul lit. b) a aceluiaşi paragraf (2) se stipulează 
în detaliu şi se diferenţiază în mod subtil în punctele (i), 
(ii) şi (iii) momentul când încep să curgă termenele. 

Creditorul trebuie să declare rezoluţiunea contractu-
lui într-un termen rezonabil după ce el a declarat că nu 
acceptă executarea. Atunci când creditorul a declarat 
că el nu acceptă executarea, cu greu se poate de înţeles 
de ce el ar trebui să stabilească un termen suplimen-
tar pentru a declara rezoluţiunea. Dacă el nu stabileşte 
acea perioadă, el pierde dreptul la rezoluţiune, iar exe-
cutarea de către debitor deja a fost exclusă de creditor, 
prin refuz. Pentru a evita această situaţie de blocare, 

s-a interpretat că refuzul executării este echivalent cu o 
declaraţie de rezoluţiune. 

e) limitarea temporală a dreptului. Această limitare 
este aplicabilă în general în cazul dreptului la reziliere 
a contractelor cu executare succesivă. Astfel, potrivit 
art.748 alin.(3) CC RM, ,,cel îndreptăţit poate rezilia 
contractul doar într-un termen rezonabil, după ce a 
cunoscut sau a trebuit să cunoască motivul rezilierii”. 
Prin „termen rezonabil” ar trebui să înţelegem perioada 
necesară pentru creditor de a realiza că a avut loc nee-
xecutarea şi proporţia ei, de a evalua situaţia şi de a lua 
o decizie, în funcţie de circumstanţe, şi de a expedia 
declaraţia de reziliere debitorului. 

În unele cazuri, legea prevede termenul în mod ex-
pres, fără a recurge la norme de cauciuc. Bunăoară, 
asigurătorul poate declara rezoluţiunea în termen de o 
lună (art.1318 alin.(2), 1319 alin.(1) CC RM). 

f) expirarea termenului de prescripţie extinctivă. 
Dreptului de a rezolvi contractul i se aplică termenul de 
prescripţie extinctivă, care diferă în funcţie de natura 
neexecutării. Aşadar, dacă neexecutarea esenţială con-
stă într-un viciu ascuns ale bunului vândut, dreptul de 
a rezolvi se prescrie în 6 luni (art.268 lit. b) CC RM). 
Dreptul de a rezolvi poate fi exercitat şi după expirarea 
termenului de prescripţie, însă efectele sale nu vor pu-
tea fi apărate pe cale judiciară. 

Regula este validată şi prin art. 711 lit. d) CC RM: 
rezoluţiunea contractului sinalagmatic este exclusă dacă 
pretenţiei i se opune o excepţie pe care debitorul a ridi-
cat-o deja sau o va ridica după rezoluţiune. În acest sens, 
potrivit art. 6:268 al Codului civil olandez24, dreptul de 
a rezolvi contractul prin declaraţie încetează (se stin-
ge) atunci când a expirat prescripţia dreptului de a cere 
pronunţarea rezoluţiunii contractului pe cale judiciară. 
Aceasta prescripţie nu previne rezoluţiunea judiciară sau 
extrajudiciară a contractului cu titlu de apărare (excep-
ţie procesuală) împotriva unei pretenţii bazate pe acel 
contract. Considerăm că abordarea olandeză ar trebui 
reţinută în legislaţia noastră civilă. Nu credem că norma 
contravine art.711 lit.d) CC RM, ci vine ca o completare 
la situaţia înaintării unei contrapretenţii faţă de partea 
contractantă care iniţial avea dreptul de rezoluţiune. 

V. Situaţii contractuale speciale
Dreptul de a alege al creditorului este subordonat 

unor reguli speciale, instituite de lege cu titlu de excep-
ţie, şi care au ca efect limitarea ori excluderea alegerii 
efective din partea creditorului:

a) obligaţia de a rezolvi. În cazuri absolut excepţi-
onale, legea ar putea prevedea obligaţia unei părţi con-
tractante de a rezolvi contractul la cererea unui terţ. În 
legislaţia noastră, exemplul este unul recent, oferit de 
art.28/1 al Legii instituţiilor financiare25. El se referă la 
contractele prin care o bancă comercială, ca şi client, 
externalizează anumite necesităţi ale sale. Externali-
zarea reprezintă angajarea în bază contractuală a unei 
persoane juridice (denumită în continuare furnizor) în 
vederea desfăşurării de către aceasta a unor activităţi/
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efectuării unor operaţiuni care, în mod obişnuit, ar fi 
desfăşurate/efectuate de către bancă.

Potrivit alin.(10) al acestui articol, Banca Naţiona-
lă a Moldovei (BNM) are dreptul să prescrie rezilierea 
contractului de externalizare, dacă ea constată că:

i) banca comercială nu efectuează controlul conti-
nuu asupra activităţilor/operaţiunilor externalizate sau 
gestionarea riscurilor asociate acestora ori o face nere-
gulat şi inadecvat; 

ii) activitatea furnizorului activităţilor/operaţiunilor 
externalizate are deficienţe semnificative care ameninţă 
sau pot ameninţa capacitatea băncii comerciale de a-şi 
îndeplini obligaţiile.

Observăm astfel două temeiuri diametral opuse: pri-
mul constă dintr-o greşeală a băncii (partea care rezili-
ază), iar al doilea – greşeala prestatorului. 

Ordonanţa de reziliere a BNM este un act opoza-
bil doar băncii comerciale, astfel că va reveni băncii 
comerciale sarcina de a utiliza temeiurile generale de 
reziliere ale Codului civil pentru a rupe contractul, mai 
ales în primul caz. Nu excludem că banca comercială 
va trebui să plătească despăgubiri prestatorului pentru a 
respecta ordonanţa BNM de reziliere a contractului. 

b) rezoluţiunea de drept. În vechea practică judecă-
torească românească se distingea, printre alte pactele 
comisorii, pactul de gradul IV, care este clauza contrac-
tuală în care părţile au convenit că o anumită încălca-
re a contractului va desfiinţa, de plin drept, contractul, 
fără vreo altă formalitate, notificare ori acţiune în jude-
cată. O asemenea clauză este admisă, în mod expres, de 
practica şi legislaţia mai multor state europene. 

În vechea practică judecătorească românească cer-
cetată26, într-o cauză în prezenţa unei asemenea clauze/
pact, instanţa doar a constatat incidental intervenirea 
rezoluţiunii (verificată doar prin motivarea instanţei 
cu ocazia acordării despăgubirilor pentru neexecutarea 
obligaţiilor şi rezoluţiunea contractului), fără să existe 
vreo cerere din partea reclamantului, întrucât ,,din mo-
dul de formulare a articolului din contract reiese că nu 
era necesară o reziliere/rezoluţiune judiciară în cauză”. 
Totuşi, în hotărâre se menţionează că reclamantul (fiind 
vânzător al unor acţiuni în cadrul procesului de priva-
tizare) a notificat cumpărătorul printr-o adresă despre 
faptul că rezoluţiunea de drept intervenise. 

c) stipulaţia pentru altul. În doctrină27 s-a pus pro-
blema dacă beneficiarul unei stipulaţii poate rezolvi 
contractul din care îşi derivă dreptul la prestaţie. Por-
nind de la art. 723 CC RM, vedem că dacă beneficiarul 
refuză prestaţia, stipulantul poate să ceară executarea 
ei; astfel refuzul beneficiarului nu poate avea valoarea 
unei rezoluţiuni. 

Note:
1 Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107-XV din 6 

iunie 2002, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 
82-86 din 22 iunie 2002.

2 Genicon Th., La résolution du contrat pour inexécuti-

on : Thèses, t. 484, Ed. L.G.D.J., Paris, 2007, p. 191. 
3 Negru I., Teoria generală a dreptului de preemţiune: 

Monografie, Universul juridic, Bucureşti, 2010, p.237 şi 
urm. 

4 Münchener Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch: 
BGB. Band 2: Schuldrecht. Allgemeiner Teil: §§ 241-432. 5. 
Auflage, C.H. Beck, München, 2007, p.2166. 

5 Brès A., La résolution du contrat par denonciation uni-
laterale, Litec, Paris, 2009, p. 282. 

6 Deşi într-o teorie nouă, numită teoria încălcării eficien-
te a contractului (efficient breach of contract), s-a arătat că 
debitorului ar trebui să i se acorde dreptul la rezoluţiune sau 
rezilierea contractului, dacă ruptura contractului plus plata 
despăgubirilor sunt mai eficiente din punct de vedere econo-
mic, de exemplu, pe motivul că un terţ a oferit debitorului un 
preţ mai înalt pentru prestaţia care face obiectul contractului 
rezolvit. A se vedea Pop L., Scurte consideraţii referitoare 
la analiza economică a contractului. Teoria “Efficient Brea-
ch of Contract”, în Contribuţii la studiul obligaţiilor civile, 
Universul juridic, Bucureşti, 2010, p.369. 

7 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, nr. 
225-XV din 30.05.2003, în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr.111-115/451 din 12.06.2003. 

8 Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ 
lărgit al CSJ din 16 noiembrie 2011 (dosar nr. 2ra - 1355/11), 
www.csj.md (vizitat 10.03.2012). 

9 Popa Ionuţ-Florin, Rezoluţiunea şi rezilierea contracte-
lor în Noul Cod civil (I), în Revista Română de Drept Privat, 
2010, nr. 5, p.125. 

10 Codul civil al României. Legea nr.287/2009 din 17 iu-
lie 2009, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.511 
din 24.07.2009. 

11 Popa Ionuţ-Florin, op. cit. p.135. 
12 Карапетов А.Г., Расторжение нарушенного дого-

вора в российском и зарубежном праве, Статут, Москва, 
2007, p.705. 

13 Popa Ionuţ-Florin, op. cit., p.136. 
14 Genicon Th., op. cit., p.263. 
15 Münchener Kommentar…, op. cit., p.2166. 
16 Карапетов А.Г., op. cit., p.704.
17 Enderlein Fr., Maskow Di., International Sales Law. 

United Nations Convention on Contracts for the Internatio-
nal Sale of Goods. Convention on the Limitation Period in 
the International Sale of Goods. A Commentary, Oceana Pu-
blications, New York, 1992, p.193. 

18 Băieşu A., Sancţiunile neexecutării contractului în 
dreptul comerţului internaţional. Autoref. tezei de dr. hab. în 
drept, Chişinău, 2012, p.42. 

19 Convenţia ONU asupra contractelor de vânzare inter-
naţională a mărfurilor din 11 aprilie 1980. Aderat prin Hotă-
rârea Parlamentului Republicii Moldova nr.115-XIII din 20 
mai 1994, în Tratate internaţionale, 1999, vol.8, p.52. 

20 Enderlein Fr., Maskow Dietrich, op. cit., p.192.
21 Schlechtriem Peter, Uniform Sales Law - The UN-Con-

vention on Contracts for the International Sale of Goods. 
Vienna: Manz, 1986, p.70. 

22 Enderlein Fritz. Maskow Di., op. cit., p.192. 
23 Ibidem, p.193. 
24 Burgerlijk Wetboek [Codul civil olandez] din 1992. 

Traducere în engleză, http://www.dutchcivillaw.com/civil-
codegeneral.htm (vizitat 10.03.2012).

25 Legea RM a instituţiilor financiare, nr.550-XIII din 
21.07.1995, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr.78-81/199 din 13.05.2011. 

26 Ispas M.-Cr., Rezilierea şi rezoluţiunea în contractele 
comerciale: Practică judiciară comentată, Universul Juri-
dic, Bucureşti, 2010, p.29. 

27 Genicon Th., op. cit., p.201. 



Nr. 7, 2012REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

72

Î

SUMMArY
In the present article there is analyzed the experience in combating by penal way one of the manifesta-

tions of corruption – the traffic of influence - in Japan, Argentina, Mexico, Brazil and Spain. As a result of 
the accomplished analysis, it is proposed to complete par.(3) art.326 PC RM with lett.c), with the following 
content: “by a public figure, a public official dignitaries, a foreign public person, a international official 
or a person who manages a commercial organization, public or other non-state organization”. Similarly, 
it is recommended that the penultimate paragraph of art.326 PC RM to be completed with the provision 
regarding the following aggravating circumstance of the offences on traffic of influence and purchase of 
influence: “with regard to a judge or prosecutor or to a person involved in an inquiry”.

tifică în permanenţă noi mijloace, care să le permită să 
se opună flagelului în cauză. În acest scop, fiecare stat 
încearcă să găsească soluţii viabile pentru două proble-
me ce se află într-o legătură indisolubilă: 1) contracara-
rea eficientă a manifestărilor de corupţie; 2) asigurarea 
unei stricte respectări a legalităţii în procesul contraca-
rării acestor manifestări. Drept urmare, atenţia crescân-
dă a legiuitorului din fiecare ţară este îndreptată spre 
perfecţionarea reglementărilor referitoare la răspunde-
rea penală pentru faptele de corupţie.

În articolul de faţă, ne-am propus să investigăm ex-
perienţa combaterii pe cale penală a uneia dintre ma-
nifestările de corupţie – traficul de influenţă – în mai 
multe state cu economie de piaţă avansată, durabilă 
(Japonia, Argentina, Mexic, Brazilia, Spania, Andor-
ra, Franţa, Italia, Malta şi Israel). Vom putea remarca 
abordări dintre cele mai diferite în planul reglementării 
răspunderii penale pentru fapta de trafic de influenţă în 
fiecare din aceste state. Specificul abordărilor depinde 
nu numai de rezultatele obţinute până acum de respec-
tivele ţări în procesul de combatere juridico-penală a 
traficului de influenţă, dar şi de condiţiile istorice de 
constituire a sistemului de drept în fiecare dintre state-
le în cauză, precum şi de tradiţiile juridice încetăţenite 
în societăţile respective. Ţinând cont de acest speci-
fic, dar şi luând în consideraţie că, potrivit art.126 din 
Constituţia Republicii Moldova, „economia Republicii 
Moldova este economie de piaţă”, ne exprimăm intere-
sul pentru modelele reglementării de combatere juridi-
co-penală a traficului de influenţă – aplicate în statele 
menționate supra. 

Astfel, în Codul penal al Japoniei1 (în continuare – 
CPJ), răspunderea penală pentru faptele, care compor-
tă similarităţi cu infracţiunile prevăzute la art.326 CP 
RM, se stabileşte în partea a doua „Infracţiuni”, cap. 25 
„Infracţiunile de corupţie”.

În primul rând, menţionăm că, la art.197-IV „Primi-
rea remuneraţiei ilicite pentru intermediere”2 din CPJ, 
este stabilită răspunderea pentru fapta care-şi are cores-
pondentul în alin.(1) art.326 CP RM. Potrivit art.197-
IV CPJ, este sancţionată persoana cu funcţie de răspun-
dere care ia sau solicită remuneraţie ori care acceptă 
primirea remuneraţiei promise în schimbul exercitării 
unei influenţe asupra unei alte persoane cu funcţie de 
răspundere, astfel încât aceasta din urmă, în legătură cu 
serviciul său, să îndeplinească acţiuni contrare legii ori 
să nu îndeplinească acţiuni conforme legii; pedeapsa 
aplicată făptuitorului constă în muncă silnică pe un ter-
men de până la trei ani.

Dacă confruntăm dispoziţia art.197-IV CPJ cu cea 
de la alin.(1) art.326 CP RM, putem stabili următoarele 
diferenţe specifice:

1) în normele comparate este descris într-un mod 
diferit obiectul material sau imaterial al infracţiunii de 
trafic de influenţă: „bani, titluri de valoare, servicii, pri-
vilegii, alte bunuri sau avantaje” (alin.(1) art.326 CP 
RM); „remuneraţie” (art.197-IV CPJ);

2) în corespundere cu alin.(1) art.326 CP RM, per-
soana asupra căreia făptuitorul are influenţă sau susţi-
ne că are influenţă este persoana publică, persoana cu 
funcţie de demnitate publică, persoana publică străină 
sau funcţionarul internaţional. În opoziţie, în acord cu 
art.197-IV CPJ, influenţa se exercită asupra unei persoa-
ne cu funcţie de răspundere3 (altei decât făptuitorul);

REGLEMENTAREA  RăSPUNDERII  PENTRU  TRAFICUL  DE 
INFLUENŢă  îN  LEGEA  PENALă  A  UNOR  STATE  CU 

ECONOMIE  DE  PIAŢă  AVANSATă:
 ANALIză DE DREPT COMPARAT 

Partea I

Corina TIMoFEI, 
doctorand (USM)

Recenzent: Victor MorArU, doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

n lupta cu manifestările de corupţie, ale cărei pro-
porţii se amplifică de la an la an, statele lumii iden-
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3) conform art.197-IV CPJ, numai o persoană cu 
funcţie de răspundere (alta decât persoana influenţa-
tă) poate fi subiect al infracţiunii corespunzătoare. În 
contrast, alin.(1) art.326 CP RM nu reclamă prezenţa 
unei calităţi speciale a subiectului infracţiunii de trafic 
de influenţă;

4) în dispoziţia de la alin.(1) art.326 CP RM, sunt 
nominalizate următoarele modalităţi normative ale 
faptei prejudiciabile: pretindere; acceptare; primire. În 
acelaşi timp, în dispoziţia de la art.197-IV CPJ, moda-
lităţile normative ale faptei prejudiciabile sunt: luare; 
solicitare; acceptare;

5) în normele confruntate este descris diferit sco-
pul infracţiunii de trafic de influenţă: „pentru a-l face 
să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească 
îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, in-
diferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvârşite” 
(alin.(1) art.326 CP RM); „astfel încât aceasta, în legă-
tură cu serviciul său, să îndeplinească acţiuni contrare 
legii ori să nu îndeplinească acţiuni conforme legii” 
(art.197-IV CPJ).

 În al doilea rând, consemnăm că, la alin.(2) art.198 
„Darea remuneraţiei ilicite şi darea remuneraţiei ili-
cite pentru contribuţie”4 din CPJ, se prevede răspun-
derea pentru fapta care-şi are corespondentul în alin.
(11) art.326 CP RM. Conform alin.(2) art.198 CPJ, este 
sancţionată acea persoană care transmite oferta sau care 
a promis să ofere o remuneraţie în cazurile prevăzute la 
art.197-IV CPJ; pedeapsa aplicată făptuitorului constă 
în munca silnică pe un termen de până la doi ani sau 
amenda în mărime de până la 2,5 mil.

În comparaţie cu dispoziţia de la alin.(11) art.326 
CP RM, această dispoziţie incriminatoare se individu-
alizează, în principal, prin aceea că modalităţile nor-
mative ale faptei prejudiciabile sunt: 1) transmiterea 
ofertei; 2) promisiunea oferirii unei remuneraţii. În 
opoziţie, în ipoteza infracţiunii specificate la alin.(11) 
art.326 CP RM, modalităţile în cauză sunt: promisiune; 
oferire; dare. În rest, deosebirile dintre prevederile de 
la alin.(11) art.326 CP RM şi alin.(2) art.198 CPJ sunt 
comparabile cu cele dintre alin.(1) art.326 CP RM şi 
art.197-IV CPJ.

În urma analizei dispoziţiilor privind traficul de in-
fluenţă şi cumpărarea de influenţă din legea penală ni-
ponă, în mod deosebit, reţine atenţia faptul că numai o 
persoană cu funcţie de răspundere (alta decât persoana 
influenţată) poate fi subiect al infracţiunii de trafic de 
influenţă. Adaptând acest model de elevaţie juridică ri-
gorilor legii penale autohtone şi extrapolându-l asupra 
ambelor fapte incriminate la art.326 CP RM, recoman-
dăm legiuitorului moldovean să completeze alin.(3) 
art.326 CP RM cu litera c), având următorul conţinut: 
„de o persoană publică, persoană cu funcţie de dem-
nitate publică, persoană publică străină, funcţionar in-
ternaţional sau persoană care gestionează o organizaţie 
comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală”. 

În acest fel, în funcţie de lipsa sau prezenţa unei 

anumite calităţi speciale a subiectului infracţiunii, va 
fi asigurată diferenţierea adecvată a răspunderii penale 
pentru traficul de influenţă şi cumpărarea de influenţă. 
Considerăm mai adecvată o asemenea perfecţionare 
a legii penale, în locul unei preluări fidele a modelu-
lui statuat în art.197-IV CPJ. Or, s-ar reduce mult din 
eficienţa art.326 CP RM, dacă subiect al infracţiunilor 
corespunzătoare ar fi numai persoana publică, persoana 
cu funcţie de demnitate publică, persoana publică stră-
ină, funcţionarul internaţional sau persoana care gesti-
onează o organizaţie comercială, obştească sau o altă 
organizaţie nestatală.

În altă ordine de idei, în Codul penal al Argentinei5 
(în continuare – CP Ar.), traficul de influenţă îşi găseş-
te incriminarea în partea a doua „Infracţiuni”, titlul XI 
„Infracţiunile contra administraţiei de stat”, cap. VI 
„Corupţia şi traficul de influenţă”.

La concret, în conformitate cu alin.(1) art.2562 CP 
Ar.6, se pedepseşte cu muncă silnică sau cu închisoare 
pe un termen de la unu la şase ani ori cu privare pe viaţă 
de dreptul de a ocupa funcţii publice acea persoană care, 
nemijlocit sau prin intermediul altcuiva, a solicitat sau 
a primit bani sau orice altă ofertă ori a acceptat direct 
sau indirect o promisiune de ofertă, pentru a-şi folosi 
într-un mod nepermis influenţa asupra unui funcţionar 
public7, astfel încât acesta din urmă să îndeplineas-
că, să amâne sau să înceteze îndeplinirea unei acţiuni 
care ţine de funcţia lui. De asemenea, potrivit alin.(2) 
art.2562 CP Ar.8, în cazul în care conduita specificată a 
avut drept scop utilizarea nepermisă de influenţă asupra 
unui oficial din sistemul judiciar sau din procuratură, 
astfel încât acesta, în limitele competenţei sale, să pună 
în aplicare, să întârzie aplicarea sau să oprească aplica-
rea unei ordonanţe, a unei decizii sau sentinţe, termenul 
maxim de muncă silnică sau de închisoare creşte până 
la doisprezece ani.

Din analiza prevederilor date, se desprinde că mo-
delul argentinian de incriminare a traficului de influenţă 
prezintă distincţii atât în raport cu modelul moldovean 
de incriminare a traficului de influenţă, cât şi în raport 
cu modelul corespondent nipon. În cele ce urmează, 
vom puncta aceste distincţii:

1) spre deosebire de legea penală autohtonă şi cea 
niponă, legea penală argentiniană nu incriminează ex-
pres fapta de cumpărare de influenţă;

2) în conformitate cu alin.(1) art.326 CP RM, fac-
torul de decizie asupra căruia făptuitorul are influenţă 
sau susţine că are influenţă este o persoană publică, o 
persoană cu funcţie de demnitate publică, o persoană 
publică străină sau un funcţionar internaţional. În opo-
ziţie, în acord cu alin.(1) art.2562 CP Ar., funcţionarul 
public este persoana în a cărei privinţă făptuitorul îşi 
foloseşte influenţa. În acelaşi timp, conform alin.(2) 
art.2562 CP Ar., calitatea de oficial din sistemul judiciar 
sau din procuratură constituie calitatea specială agra-
vantă a funcţionarului public în a cărui privinţă făptui-
torul îşi foloseşte influenţa;



Nr. 7, 2012REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

74

3) în contextul infracţiunii prevăzute la alin.(1) 
art.326 CP RM, pretinderea, acceptarea şi primirea 
constituie cele trei modalităţi sub care se prezintă fap-
ta prejudiciabilă. În cazul infracţiunii specificate la 
art.2562 CP Ar., modalităţile similare sunt: solicitare; 
primire; acceptare;

4) în alin.(1) art.326 CP RM, obiectul material 
sau imaterial al infracţiunii este descris prin sintagma 
„bani, titluri de valoare, servicii, privilegii, alte bunuri 
sau avantaje”. În ce priveşte descrierea obiectului ma-
terial sau imaterial al infracţiunii prevăzute la art.2562 
CP Ar., aceasta este caracterizată prin cuvintele „bani 
sau orice altă ofertă” şi „promisiune de ofertă”;

5) scopul infracţiunii de trafic de influenţă are un 
conţinut diferit: „pentru a-şi folosi într-un mod neper-
mis influenţa asupra unui funcţionar public, astfel încât 
acesta din urmă să îndeplinească, să amâne sau să în-
ceteze îndeplinirea unei acţiuni care ţine de funcţia lui” 
(alin.(1) art.2562 CP Ar.); „scopul utilizării nepermise 
de influenţă asupra unui oficial din sistemul judiciar 
sau din procuratură, astfel încât acesta, în limitele com-
petenţei sale, să pună în aplicare, să întârzie aplicarea 
sau să oprească aplicarea unei ordonanţe, a unei decizii 
sau sentinţe” (alin.(2) art.2562 CP Ar.); „pentru a-l face 
să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească 
îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, in-
diferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvârşite” 
(alin.(1) art.326 CP RM).

În urma analizei comparative a reglementărilor 
privitoare la traficul de influenţă conţinute în CP Ar., 
venim cu o propunere de perfecţionare a legii penale 
autohtone, inspirată de alin.(2) art.2562 CP Ar. Traficul 
de influenţă şi cumpărarea de influenţă – săvârşite în 
privinţa unui judecător sau procuror ori a unei persoane 
care efectuează urmărirea penală – presupune o atinge-
re adusă, în ultimă instanţă, nu numai relaţiilor sociale 
cu privire la activitatea de serviciu într-o întreprindere, 
instituţie, organizaţie de stat sau a administraţiei publi-
ce locale ori într-o subdiviziune a lor, dar şi relaţiilor 
sociale cu privire la activitatea de înfăptuire a justiţiei şi 
activitatea de contribuire la înfăptuirea justiţiei. Având 
în vedere afectarea acestor două valori sociale funda-
mentale, ocrotite de legea penală, considerăm oportu-
nă reflectarea în plan normativ a gradului comparativ 
mai sporit de pericol social al traficului de influenţă şi a 
cumpărării de influenţă, săvârşite în privinţa persoane-
lor publice cu atribuţii procesuale specificate mai sus. 

Drept urmare, venim cu propunerea ca penultimul 
alineat al art.326 CP RM să fie completat cu prevede-
rea referitoare la următoarea circumstanţă agravantă a 
infracţiunilor de trafic de influenţă şi de cumpărare de 
influenţă: „în privinţa unui judecător sau procuror ori a 
unei persoane care efectuează urmărirea penală”.

În alt context, în Codul penal al Mexicului9 (în 
continuare – CP Mex.), dispoziţiile privind traficul de 
influenţă le conţine cartea a doua, titlul zece „Infracţiu-
nile săvârşite de funcţionarii publici”. 

În corespundere cu art.221 din cap. IX „Traficul de 
influenţă” din CP Mex., „infracţiunea de trafic de in-
fluenţă o comite: (I) funcţionarul public10 care, direct 
sau prin intermediul unei alte persoane, influenţează 
îndeplinirea sau neîndeplinirea unor acţiuni care ţin de 
funcţia publică sau de sarcinile de orice natura ale unui 
alt funcţionar public, sau (II) orice altă persoană care 
influenţează comportamentul ilegal al funcţionarilor 
publici sau acceptă o remuneraţie pentru îndeplinirea 
sau neîndeplinirea acţiunilor specificate la alineatul 
precedent; (III) funcţionarul public care, direct sau 
prin intermediul unei alte persoane, instigă sau sprijină 
nejustificat influenţarea îndeplinirii sau neîndeplinirii 
unor acţiuni care ţin de funcţia publică sau de sarcinile 
de orice natură ale unui alt funcţionar public, în scopul 
obţinerii unor beneficii economice pentru el însuşi sau 
pentru orice alte persoane menţionate la alin.(1) art.220 
din prezentul Cod11. Oricine comite infracţiunea de tra-
fic de influenţă se pedepseşte cu închisoare de la doi la 
şase ani, cu amendă care depăşeşte de 300 de ori sala-
riul minim la momentul săvârşirii infracţiunii, cu con-
cedierea şi cu interdicţia de a exercita o funcţie publică 
pe un termen de la doi la şase ani”.

În continuare, vom identifica notele caracteristice 
care disting modul de reglementare a traficului de influ-
enţă în legea penală mexicană de modul de reglementa-
re a traficului de influenţă în legea penală autohtonă:

1) spre deosebire de art.326 CP RM, art.221 CP 
Mex. nu incriminează distinct fapta de cumpărare de 
influenţă;

2) legii penale autohtone nu-i este cunoscută vari-
anta de infracţiune consemnată la alin.(III) art.221 CP 
Mex. Potrivit acestei norme, în esenţă, se sancţionea-
ză activitatea contributivă exprimată în instigarea sau 
sprijinirea nejustificată a traficului de influenţă. În alţi 
termeni, legiuitorul mexican a asimilat fapta instigato-
rului sau complicelui la infracţiunea de trafic de influ-
enţă cu fapta autorului acestei infracţiuni;

3) dispoziţiei art.326 CP RM nu-i este cunoscută 
abordarea diferenţiată pe care o remarcăm în alin.(I) 
art.221 CP Mex., pe de o parte, şi alin.(II) art.221 CP 
Mex., pe de altă parte: la alin. (I), este stabilită răspun-
derea acelei persoane care, în lipsa unei remuneraţii ili-
cite, influenţează îndeplinirea sau neîndeplinirea unor 
acţiuni care ţin de funcţia publică sau de sarcinile de 
orice natură ale unui alt funcţionar public; potrivit ali-
neatului (II), în schimbul medierii menţionate la alin.
(I) art.221 CP Mex., făptuitorul poate accepta o remu-
neraţie;

4) conform alin.(I) şi (III) art.221 CP Mex., numai 
un funcţionar public poate fi subiect al infracţiunilor 
corespunzătoare; în acelaşi timp, în acord cu alin.(II) 
art.221 CP Mex., legiuitorul mexican nu reclamă nici o 
calitate specială pentru subiectul infracţiunii corespun-
zătoare. În opoziţie, în corespundere cu art.326 CP RM, 
în nici un caz, nu se cere prezenţa unei calităţi speciale 
a subiectului infracţiunii de trafic de influenţă;
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5) la art.221 CP Mex. se menţionează despre influ-
enţarea îndeplinirii sau neîndeplinirii unor acţiuni care 
ţin de funcţia publică sau de sarcinile de orice natură 
ale unui funcţionar public (care este altul decât făptui-
torul). În contrast, la art.326 CP RM, se vorbeşte des-
pre „acţiuni în exercitarea funcţiei sale” (adică despre 
acţiunile îndeplinite de persoana publică, de persoana 
cu funcţie de demnitate publică, de persoana publică 
străină sau de funcţionarul internaţional în exercitarea 
funcţiei sale);

6) conform alin.(III) art.221 CP Mex., scopul făp-
tuitorului se exprimă în obţinerea unor beneficii eco-
nomice pentru el însuşi sau pentru soţul (soţia) funcţi-
onarului public, descendenţii sau ascendenţii acestuia, 
persoanele aflate în relaţii de rudenie sau de afinitate 
până la gradul al patrulea cu funcţionarul public ori un 
alt terţ care are legături afective cu funcţionarul public. 
În opoziţie, în conformitate cu art.326 CP RM, banii, 
titlurile de valoare, serviciile, privilegiile, alte bunuri 
sau avantaje, sunt destinate traficantului de influenţă 
sau unei alte persoane (fără a se preciza calitatea aces-
tei alte persoane).

Pornind de la cele menţionate mai sus, inspirându-
ne din dispoziţiile alin.(I) şi (III) art.221 CP Mex., rei-
terăm poziţia pe care am exprimat-o în urma examină-
rii reglementărilor privitoare la traficul de influenţă şi 
cumpărarea de influenţă din Codul penal al Japoniei: 
este oportună completarea art.326 CP RM, astfel încât 
răspunderea pentru numitele fapte infracţionale să fie 
agravantă atunci când subiectul este o persoană publi-
că, o persoană cu funcţie de demnitate publică, o per-
soană publică străină, un funcţionar internaţional sau 
o persoană care gestionează o organizaţie comercială, 
obştească sau o altă organizaţie nestatală.

În altă ordine de idei, în Codul penal al Braziliei12 
(în continuare – CP Br.), răspunderea pentru traficul de 
influenţă se stabileşte în partea specială, titlul XI „In-
fracţiunile contra administraţiei publice”, cap. II „In-
fracţiunile săvârşite de particulari împotriva adminis-
traţiei în general”.

În acest sens, la alin.(1) art.332 „Traficul de influ-
enţă” din CP Br., este incriminată fapta de solicitare, 
cerere, colectare sau obţinere, pentru sine sau pentru 
altul, a unui beneficiu sau a promisiunii de acordare a 
unui beneficiu, sub pretextul de a influenţa o acţiune 
îndeplinită de un funcţionar public aflat în exercitarea 
funcţiei; pentru această faptă, se stabileşte pedeapsa cu 
închisoare de la doi la cinci ani şi amendă. Pe lângă 
aceasta, potrivit alin.(2) art.332 CP Br., pedeapsa creşte 
cu jumătate în cazul în care făptuitorul afirmă sau pre-
tinde că o parte din beneficiu este destinată funcţiona-
rului public.

În continuare, reglementările în cauză vor fi investi-
gate sub aspect comparativ:

1) spre deosebire de CP RM, CP Br. nu conţine dis-
poziţii incriminatoare vizând expres fapta de cumpăra-
re de influenţă;

2) conform alin.(1) art.332 CP Br., făptuitorul pre-
tinde că are influenţă. Potrivit alin.(1) art.326 CP RM, 
făptuitorul are influenţă sau susţine că are influenţă;

3) în sensul alin.(1) art.332 CP Br., făptuitorul in-
vocă influenţa pe care o are nu asupra unor factori de 
decizie (aşa cum se atestă în ipoteza art.326 CP RM), 
dar asupra unor acţiuni îndeplinite de către factori de 
decizie;

4) în acord cu alin.(1) art.332 CP Br., făptuitorul 
solicită, cere, colectează sau obţine un beneficiu sau o 
promisiune de acordare a unui beneficiu. În opoziţie, 
în conformitate cu alin.(1) art.326 CP RM, făptuitorul 
pretinde, acceptă sau primeşte bani, titluri de valoare, 
servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje;

5) în dispoziţia de la alin.(1) art.332 CP Br., obiec-
tul material sau imaterial al infracţiunii de trafic de 
influenţă este desemnat prin cuvintele „beneficiu” şi 
„promisiune de acordare a unui beneficiu”. Cât priveş-
te infracţiunea specificată la alin.(1) art.326 CP RM, 
obiectul material sau imaterial al acesteia este carac-
terizat prin cuvintele „bani, titluri de valoare, servicii, 
privilegii, alte bunuri sau avantaje”;

6) în art.326 CP RM lipseşte varianta agravantă a 
traficului de influenţă, similară cu cea de la alin.(2) 
art.332 CP Br. De fapt, varianta în cauză presupune 
că fapta de trafic de influenţă este însoţită de fapta de 
mijlocire a coruperii active. În condiţiile legii penale 
autohtone, o astfel de ipoteză ar însemna atestarea con-
cursului infracţiunilor specificate la alin.(1) art.326 şi 
alin.(5) art.42 şi art.325 CP RM;

5) în corespundere cu alin.(1) art.326 CP RM, fac-
torul de decizie asupra căruia făptuitorul are influenţă 
sau susţine că are influenţă este o persoană publică, o 
persoană cu funcţie de demnitate publică, o persoană 
publică străină sau un funcţionar internaţional. În opo-
ziţie, în corespundere cu alin.(1) art.332 CP Br., funcţi-
onarul public13 este cel asupra căruia făptuitorul pretin-
de că are influenţă.

Este cazul de menţionat că, într-un articol distinct – 
art.337-C „Traficul de influenţă în tranzacţiile comerci-
ale internaţionale” din cap. II-A „Infracţiunile săvârşite 
de particulari împotriva administraţiei publice străine” 
al titlului XI din partea specială a CP Br. – se prevede 
răspunderea pentru: solicitarea, cererea, colectarea sau 
obţinerea, pentru sine sau pentru alţii, direct sau indi-
rect, a unui beneficiu sau a promisiunii de acordare a 
unui beneficiu, sub pretextul de a influenţa o acţiune 
îndeplinită de un funcţionar public străin aflat în exer-
citarea unei funcţii legate de tranzacţiile comerciale in-
ternaţionale, faptă pedepsită cu închisoare de la doi la 
cinci ani şi cu amendă (alin.(1)); aceeaşi faptă săvârşită 
în condiţiile când făptuitorul afirmă sau pretinde că o 
parte din beneficiu este destinată funcţionarului public 
străin, presupunând că pedeapsa creşte cu jumătate 
(alin.(2)).

Observăm că art.337-C CP Br. este o normă specială 
în raport cu art.332 CP Br. Caracterul special al respec-
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tivei norme se datorează calităţii speciale a subiectului 
infracţiunii prevăzute la art.337-C CP Br.: funcţionar 
public străin14 aflat în exercitarea unei funcţii legate de 
tranzacţiile comerciale internaţionale. În Legea penală 
a Republicii Moldova, nu există o normă similară cu 
art.337-C CP Br.: persoana publică străină şi funcţio-
narul internaţional sunt specificaţi, alături de persoana 
publică şi persoana cu funcţie de demnitate publică, 
printre factorii de decizie asupra cărora făptuitorul are 
influenţă sau susţine că are influenţă.

În opinia noastră, exemplul oferit de art.337-C 
CP Br. nu ar trebui urmat de legiuitorul moldovean. 
Nu considerăm oportună disjungerea art.326 CP RM, 
astfel încât, în norme aparte, să fie prevăzută răspun-
derea pentru traficul de influenţă/cumpărarea de influ-
enţă care presupun existenţa sau susţinerea existenţei 
unei influenţe asupra unei persoane publice străine ori 
asupra unui funcţionar internaţional. Se prezintă ca 
oportun un altfel de tratament diferenţiat al factorilor 
de decizie susceptibili de influenţare în contextul in-
fracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM. În acest plan, 
recomandăm ca, din dispoziţiile alin.(1) şi (2) art.326 
CP RM să fie excluse sintagmele „persoane cu funcţie 
de demnitate publică,” şi „funcţionar internaţional,”; în 
alin.(2) art.326 CP RM să fie inclusă litera e), având 
următorul conţinut: „săvârşite în privinţa unei persoane 
cu funcţie de demnitate publică sau a unui funcţionar 
internaţional”.

În acest fel, legiuitorul moldovean ar demonstra 
consecvenţa pe care a demonstrat-o, de exemplu, în 
art.324, 325, 327, 328 şi 332 CP RM. Or, în aceste ar-
ticole din cap. XV „Infracţiuni contra bunei desfăşurări 
a activităţii în sfera publică” a părţii speciale a CP RM, 
calitatea de persoană cu funcţie de demnitate publică 
şi/sau de funcţionar internaţional – pe care o are su-
biectul infracţiunii sau persoana în a cărei privinţă este 
săvârşită infracţiunea – are conotaţii în planul agravării 
răspunderii penale. În mod similar, în art.326 CP RM, 
ar trebui să se facă o decalare a noţiunilor „persoană 
publică” şi „persoană publică străină”, pe de o parte, de 
noţiunile „persoană cu funcţie de demnitate publică” şi 
„funcţionar internaţional”, pe de altă parte. Este evident 
că fapta prezintă un grad mai pronunţat de pericol so-
cial atunci când este săvârşită în privinţa unei persoane 
cu funcţie de demnitate publică sau a unui funcţionar 
internaţional, decât atunci când este comisă în privin-
ţa unei persoane publice sau a unei persoane publice 
străine. Pentru a ne convinge de aceasta, este suficient 
să analizăm comparativ definiţiile noţiunilor „persoană 
publică” şi „persoană cu funcţie de demnitate publică”, 
formulate în art.123 CP RM, precum şi definiţiile no-
ţiunilor „persoană publică străină” şi „funcţionar inter-
naţional”, formulate în art.1231 CP RM.

Într-un alt context – în Codul penal al Spaniei15 (în 
continuare – CP Sp.), în cartea a doua „Infracţiuni şi 
pedepse”, titlul XIX „Infracţiunile împotriva puterii de 
stat” – un întreg capitol este dedicat răspunderii penale 

pentru traficul de influenţă. Este vorba de сap. VI „Des-
pre influenţă”. 

Trecând în revistă articolele care alcătuiesc acest 
capitol, se poate susţine că: art.428 CP Sp.16 prevede 
răspunderea pentru fapta de trafic de influenţă care nu 
presupune remunerarea făptuitorului, săvârşită de un 
funcţionar public sau de o persoană cu funcţie de răs-
pundere; art.429 CP Sp.17 stabileşte răspunderea pentru 
fapta de trafic de influenţă care nu presupune remune-
rarea făptuitorului, săvârşită de o persoană particulară 
(adică de persoana care nu are nici calitatea de funcţio-
nar public, nici cea de persoană cu funcţie de răspunde-
re); în art.430 CP Sp.18, se incriminează fapta de trafic 
de influenţă care presupune remunerarea făptuitorului, 
săvârşită fie de un funcţionar public sau de o persoană 
cu funcţie de răspundere, fie de o persoană particula-
ră; în sfârşit, în acord cu art.431 CP Sp.19, în cazurile, 
prevăzute de cap. VI al titlului XIX al cărţii a doua a 
CP Sp., precum şi de capitolele anterioare, cadourile, 
darurile şi atenţiile sunt supuse confiscării.

Comparând prevederile cap. VI al titlului XIX din 
cartea CP Sp., cu cele ale art.326 CP RM, remarcăm 
următoarele deosebiri:

1) în art.326 CP RM lipseşte un alineat care să aibă 
un conţinut similar cu cel al art.431 CP Sp. Suntem de 
părere că un asemenea alineat nici nu ar fi necesar în 
art.326 CP RM, de vreme ce art.106 CP RM este cel 
care stabileşte modul de confiscare specială în cazul 
bunurilor utilizate la săvârşirea infracţiunilor sau rezul-
tate din infracţiuni;

2) în cap. VI al titlului XIX al cărţii a doua a CP Sp. 
lipseşte un articol care să aibă un conţinut asemănător 
cu cel al alin.(11) art.326 CP RM, în care este incrimi-
nată fapta de cumpărare de influenţă;

3) în reglementările confruntate este descris într-o 
manieră diferită obiectul material sau imaterial al in-
fracţiunii de trafic de influenţă: „bani, titluri de valoare, 
servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje” (art.326 
CP RM); „oferte, daruri sau orice alte recompense”; 
„promisiunea de dar” (cap. VI al titlului XIX al cărţii a 
doua a CP Sp.);

4) în acord cu art.326 CP RM, factorul de decizie 
asupra căruia traficantul de influenţă are influenţă sau 
susţine că are influenţă este o persoană publică, o per-
soană cu funcţie de demnitate publică, o persoană pu-
blică străină sau un funcţionar internaţional. În opozi-
ţie, în corespundere cu cap. VI al titlului XIX al cărţii a 
doua a CP Sp., funcţionarul public sau o altă persoană 
cu funcţie de răspundere20 este cel supus influenţării;

5) în reglementările confruntate este descris nuan-
ţat scopul infracţiunii de trafic de influenţă: „pentru a-l 
face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să gră-
bească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei 
sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu 
săvârşite” (art.326 CP RM); „în scopul adoptării unei 
decizii care poate aduce avantaje economice directe 
sau indirecte pentru sine sau pentru o terţă persoană” 
(cap. VI al titlului XIX al cărţii a doua a CP Sp.);
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6) în corespundere cu сap. VI al titlului XIX al cărţii 
a doua a CP Sp., făptuitorul fie îşi foloseşte atribuţiile 
de serviciu sau poziţia sa care derivă dintr-o relaţie per-
sonală sau ierarhică cu funcţionarul public sau o altă 
persoană cu funcţie de răspundere ori cu alte persoane 
(art.428 CP Sp.), fie îşi foloseşte poziţia care decurge 
din legătura lui personală cu acest funcţionar public sau 
cu această persoană cu funcţie de răspundere (art.429 
CP Sp.). În opoziţie, conform art.326 CP RM, trafican-
tul de influenţă îşi utilizează influenţa pentru a interveni 
pe lângă persoana publică, persoana cu funcţie de dem-
nitate publică, persoana publică străină sau funcţiona-
rul internaţional;

7) din expresia „indiferent dacă asemenea acţiuni au 
fost sau nu săvârşite” se desprinde că, pentru califica-
rea faptelor în baza art.326 CP RM, nu importă dacă 
persoana publică, persoana cu funcţie de demnitate 
publică, persoana publică străină sau funcţionarul in-
ternaţional a îndeplinit sau nu acţiunile dorite de către 
traficantul de influenţă. În contrast, în conformitate cu 
art.428 şi 429 CP Sp., în cazul în care avantajul dorit 
de către traficantul de influenţă a fost obţinut, pedeapsa 
aplicată va fi mai aproape de limita superioară a sancţi-
unii. Cu alte cuvinte, conform legii penale spaniole, nu 
este la latitudinea instanţei de judecată să ia sau nu în 
calcul circumstanţa menţionată supra; legiuitorul spa-
niol, spre deosebire de legiuitorul autohton, obligă in-
stanţa de judecată să stabilească o pedeapsă mai aspră 
în cazul în care avantajul dorit de către traficantul de 
influenţă a fost obţinut;

9) dispoziţiei art.326 CP RM nu-i este cunoscută 
abordarea diferenţiată în planul (ne)remunerării făptui-
torului, pe care o remarcăm în art.428 şi 429 CP Sp., pe 
de o parte, şi art.430 CP Sp., pe de altă parte: la art.428 
şi 429 CP Sp. se prevede răspunderea pentru fapta de 
trafic de influenţă care nu presupune remunerarea făptu-
itorului; în art.430 CP Sp. se incriminează fapta de trafic 
de influenţă care presupune remunerarea făptuitorului;

10) dispoziţiei art.326 CP RM nu-i este cunoscută 
nici abordarea diferenţiată în planul lipsei sau prezenţei 
unei calităţi speciale a subiectului infracţiunii, pe care o 
remarcăm în art.428 şi 429 CP Sp.: la art.428 CP Sp. se 
prevede răspunderea pentru fapta de trafic de influenţă 
săvârşită de un funcţionar public (altul decât funcţio-
narul public supus influenţării) sau de o persoană cu 
funcţie de răspundere (alta decât cea supusă influenţă-
rii); în art.429 CP Sp. se incriminează fapta de trafic de 
influenţă săvârşită de o persoană particulară.

Tocmai în legătură cu această ultimă distincţie, 
reafirmăm punctul de vedere pe care l-am enunţat în 
urma examinării reglementărilor privitoare la traficul 
de influenţă şi cumpărarea de influenţă din Codul penal 
al Japoniei şi Codul penal al Mexicului. În acest sens, 
considerăm oportună completarea art.326 CP RM, 
astfel încât răspunderea pentru traficul de influenţă şi 
cumpărarea de influenţă să fie agravantă, atunci când 
subiectul este o persoană publică, o persoană cu func-

ţie de demnitate publică, o persoană publică străină, un 
funcţionar internaţional sau o persoană care gestionea-
ză o organizaţie comercială, obştească sau o altă orga-
nizaţie nestatală.
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funcţie de răspundere”.
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SUMMArY
This article is on studying the legal generic object of the offenses on human trafficking in the com-

parative law. It is argued that even though the relation-value concept of the legal object of the offense is 
not designed in the legal systems of all the states, it is indisputable that the offenses classification in the 
Special Part of the penal laws of almost all the world states is depending on the offence’s legal object. 
Rather, it is depending on the fundamental social values   representing the legal generic object of the 
offense. As well there is shown to be fully justified the separate incrimination of the offence on human 
trafficking and the one on child trafficking in different chapters of the Special Part of the Penal Code of 
the Republic of Moldova from 18.04.2002.

juridic al infracţiunii şi obiectul material al infracţi-
unii. În doctrina penală a Republicii Moldova, este 
cvasiunanim consacrată teza conform căreia obiectul 
juridic al infracţiunii îl for mea ză valorile sociale şi 
relaţiile sociale, create în jurul acestei valori care sunt 
prejudiciate ori vătămate prin fapta infracţională1. De 
asemenea, în doctrina penală română, concepţia rela-
ţional-valorică a obiectului juridic al infracţiunii este 
sprijinită de mai mulţi autori2.

Întrucât ne propunem să identificăm recomandări 
pentru îmbunătăţirea calitativă a reglementărilor refe-
ritoare la infracţiunile privind traficul de persoane din 
Legea penală a Republicii Moldova şi a României, 
vom supune analizei – tocmai prin prisma concepţiei 
relaţional-valorice a obiectului juridic al infracţiunii 
– modelele legislative cele mai relevante ale obiectu-
lui infracţiunilor privind traficul de persoane.

Înainte de aceasta, vom menţiona că, în sistemele 
de drept străine, problema obiectului juridic al infrac-
ţiunii este abordată diferit. De exemplu, în dreptul 
penal al SUA, noţiunea de ,,obiect juridic al infrac-
ţiunii” nu este utilizată deloc: „Răspunderea penală 
este aplicată în cazul în care se probează prezenţa a 
două elemente constitutive: actus reus (fapta infrac-
ţională) şi mens rea (intenţia infracţională)”3. Practic, 
aceeaşi concepţie este promovată în dreptul penal en-
glez4. Nu este evidenţiată noţiunea de obiect juridic al 
infracţiunii nici în dreptul penal francez: „Elementele 
constitutive ale infracţiunii sunt elementul material şi 
elementul moral”5.

Pe de altă parte, de exemplu, în dreptul penal ger-
man, conceptul de obiect juridic al infracţiunii este 

ObIECTUL  jURIDIC  ŞI  ObIECTUL  MATERIAL  AL 
INFRACŢIUNILOR  PRIVIND  TRAFICUL  DE  PERSOANE  îN 
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n funcţie de natura – nematerială sau materia-
lă – a obiectului infracţiunii, deosebim obiectul 

utilizat şi generează polemici între doctrinari. Astfel, 
H.H. Jescheck este de părerea că obiectul infracţiunii 
îl constituie valoarea socială ocrotită de normele de 
drept sau, altfel spus, relaţiile sociale cu privire la o 
asemenea valoare6. La rândul său, J.Wessels opinează 
că obiectul juridic al infracţiunii îl formează relaţiile 
cu privire la valorile social-etice ale vieţii în comun7. 
După E.Schmidhäuser, valoarea socială şi obiectul in-
fracţiunii se înfăţişează ca fiind dreptul sau prezenţa 
la respect pe care o revendică viaţa în comunitate faţă 
de oricine8.

Poziţii diferite au fost exprimate şi în teoria drep-
tului penal italian. De exemplu, G. Bettiol consideră 
că bunul juridic, privit ca valoare socială, este cel care 
reprezintă obiectul juridic al infracţiunii9. Pe de altă 
parte, din punctul de vedere a lui V.Manzini, obiectul 
juridic al infracţiunii constituie acel bun-interes, pen-
tru a cărui ocrotire intervine legea penală10.

În dreptul penal nipon, prin „obiectul juridic al in-
fracţiunii” se are în vedere relaţiile sociale apărate de 
legea penală, asupra cărora atentează fapta socialmen-
te periculoasă şi pedepsibilă11.

În ce ne priveşte, considerăm suficient de funda-
mentată poziţia lui S.Brînza care ajunge la concluzia 
că obiectul juridic al infracţiunii îl for mea ză valorile 
sociale şi relaţiile sociale, care necesită apărare pena-
lă, în a căror conso li dare şi dezvoltare este interesată 
societatea şi cărora, prin com por tamentul antiso cial al 
unor persoane aparte sau al unor grupuri de per soane, 
li se aduce sau li se poate aduce atin gere esenţială; nu 
este temeinică recunoaşterea în calitate de obiect ju-
ridic al infracţiunii a: 1) normei de drept; 2) dreptului 
subiectiv; 3) interesului; 4) bunului; 5) victimei12.

După această digresiune necesară, este cazul de 
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consemnat că, în funcţie de ierarhizarea valorilor so-
ciale care fac obiectul juridic al infracţiunii, putem 
distinge obiectul juridic generic şi obiectul juridic 
special (specific).

Chiar dacă concepţia relaţional-valorică a obiec-
tului juridic al infracţiunii nu este consacrată în siste-
mele de drept ale tuturor statelor, este incontestabil că 
clasificarea infracţiunilor în partea specială a legilor 
penale din, practic, toate statele lumii se face în func-
ţie de obiectul juridic al infracţiunii; mai bine zis, în 
funcţie de valorile sociale fundamentale reprezentând 
obiectul juridic generic al infracţiunii. În acest plan, 
suntem de acord cu S.Brînza, care susţine: „Legiuito-
rul este exponentul voinţei sociale. De aceea, selecta-
rea valorilor care necesită ocrotire juridico-penală şi 
care, în consecinţă, pot constitui obiect al infracţiunii 
este opera exclusivă a legiuitorului, a politicii penale 
a acestuia”13.

În 2.1.1 am efectuat clasificarea reglementărilor 
referitoare la infracţiunile privind traficul de persoa-
ne din legislaţiile altor state (sau comunităţi de sta-
te). Respectând această clasificare, vom menţiona că 
– în cazul legislaţiilor în care se incriminează fapta de 
trafic de persoane adulte, alături de fapta de trafic de 
minori (trafic de copii) – obiectul juridic generic al 
infracţiunii de trafic de persoane adulte îl constituie 
relaţiile sociale cu privire la:

libertatea, cinstea şi demnitatea persoanei (de 1) 
exemplu, Codul penal model al CSI din 17.02.199614, 
Codul penal al Tadjikistanului din 21.05.199815);

libertatea persoanei (de exemplu, Codul pe-2) 
nal al Lituaniei din 26.09.200016);

realizarea drepturilor şi libertăţilor omului (de 3) 
exemplu, Codul penal al Georgiei din 22.07.199917);

valorile sociale apărate împotriva traficului şi 4) 
exploatării persoanelor vulnerabile (de exemplu, Co-
dul penal al Maltei din 10.06.185418).

În ipoteza aceloraşi legislaţii, obiectul juridic ge-
neric al infracţiunii de trafic de minori (trafic de copii) 
îl formează relaţiile sociale cu privire la:

convieţuirea în cadrul familiei şi dezvoltarea 1) 
minorului (de exemplu, Codul penal al Lituaniei din 
26.09.2000, Codul penal al Georgiei din 22.07.1999, 
Codul penal al Tadjikistanului din 21.05.1998, Codul 
penal model al CSI din 17.02.1996);

valorile sociale apărate împotriva traficului şi 2) 
exploatării persoanelor vulnerabile (de exemplu, Co-
dul penal al Maltei din 10.06.1854).

La o altă clasă de legislaţii se referă legislaţiile 
în care este incriminată o singură faptă – traficul de 
persoane (presupunând ca circumstanţă agravantă să-
vârşirea faptei asupra unui minor (copil)) – fără a se 
incrimina distinct fapta de trafic de minori (trafic de 
copii). În cazul acestora, obiectul juridic generic al 
infracţiunii de trafic de persoane îl constituie relaţiile 
sociale cu privire la:

libertatea persoanei (de exemplu, Codul pe-1) 
nal al Italiei din 19.10.193019, Codul penal al Por-
tugaliei din 23.09.198220, Codul penal al Danemar-
cei din 15.04.193021, Codul penal al Finlandei din 
19.12.188922, Codul penal al Republicii Guineea din 
31.12.199823, Codul penal al Ugandei din 15.06.195024, 
Codul penal al Zambiei din 01.11.193125, Сodul penal 
al Argentinei din 30.09.192126, Codul penal al Uru-
guayului din 04.12.193327);

libertatea şi liniştea persoanei (de exemplu, 2) 
Codul penal al Suediei din 21.12.196228);

libertatea şi demnitatea umană (de exemplu, 3) 
Codul penal al Ungariei din 31.12.1978, Codul penal 
al Cehiei din 08.12.196129);

demnitatea persoanei (de exemplu, Codul pe-4) 
nal al Franţei din 22.07.199230);

libertatea, cinstea şi demnitatea persoanei (de 5) 
exemplu, Codul penal al Letoniei din 17.06.199831, 
Codul penal al Ucrainei din 05.04.200132, Codul pe-
nal al Federaţiei Ruse din 24.05.199633, Codul penal 
al Armeniei din 18.04.200334, Codul penal al Bielo-
rusiei din 02.06.199935, Codul penal al Turkmenis-
tanului din 12.06.199736, Codul penal al Kirghiziei 
din 18.09.199737, Codul penal al Uzbekistanului din 
22.09.199438);

reputaţia şi demnitatea persoanei (de exem-6) 
plu, Codul penal al Mongoliei din 10.01.200239);

realizarea drepturilor democratice ale ce-7) 
tăţenilor (de exemplu, Codul penal al Chinei din 
14.03.199740);

regimul căsătoriei şi convieţuirea în cadrul 8) 
familiei (de exemplu, Codul penal al Laosului din 
09.01.199041);

moralitatea publică (de exemplu, Codul pe-9) 
nal al Turciei din 26.09.200442, Codul penal al Olan-
dei din 01.09.188643, Codul penal al Tanzaniei din 
28.09.194544);

umanitatea şi valorile protejate de dreptul 10) 
internaţional (de exemplu, Codul penal al Bosniei şi 
Herţegovinei din 01.03.200345, Codul penal al Ser-
biei din 29.12.200946, Codul penal al Sloveniei din 
28.09.200447);

umanitatea şi demnitatea umană (de exemplu, 11) 
Codul penal al Croaţiei din 21.10.201148);

valorile sociale apărate împotriva traficului de 12) 
persoane (de exemplu, Codul penal al Bulgariei din 
01.05.196849, Codul penal al Algeriei din 22.04.197150, 
Codul penal al Boliviei din 11.03.199751).

La următoarea clasă de legislaţii, se referă legisla-
ţiile în care se incriminează distinct faptele de: trafic 
de persoane adulte de sex masculin; trafic de persoane 
adulte de sex feminin; trafic de minori (trafic de co-
pii). De exemplu, în cazul Codului penal al Albaniei 
din 27.01.199552, obiectul juridic generic al infracţi-
unii de trafic de persoane adulte de sex masculin îl 
formează relaţiile sociale cu privire la libertatea per-



Nr. 7, 2012REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

80

soanei; obiectul juridic generic al infracţiunii de trafic 
persoane adulte de sex feminin îl constituie relaţiile 
sociale cu privire la moralitate şi demnitate; obiectul 
juridic generic al infracţiunii de trafic de minori îl for-
mează relaţiile sociale cu privire la regimul căsătoriei, 
convieţuirea în cadrul familiei şi dezvoltarea minoru-
lui.

La o altă clasă de legislaţii se referă legislaţiile în 
care se incriminează fapta de trafic de persoane (pre-
supunând ca circumstanţă agravantă săvârşirea faptei 
asupra unui minor (copil)), alături de fapta de trafic de 
minori (trafic de copii), avându-se în vedere că cele 
două fapte se referă la ipoteze diferite. În cazul aces-
tora, obiectul juridic generic al infracţiunii de trafic de 
persoane îl formează relaţiile sociale cu privire la:

persoană (de exemplu, Codul penal al Kaza-1) 
hstanului din 16.07.199753);

libertatea persoanei (de exemplu, Codul pe-2) 
nal al Germaniei din 15.05.187154);

umanitate şi dreptul internaţional (Codul pe-3) 
nal al Macedoniei din 23.07.199655);

umanitate şi drepturile garantate de drep-4) 
tul internaţional (Codul penal al Muntenegrului din 
17.12.200356).

În situaţia aceloraşi legislaţii, obiectul juridic ge-
neric al infracţiunii de trafic de minori (trafic de copii) 
îl constituie relaţiile sociale cu privire la:

convieţuirea în cadrul familiei şi dezvoltarea 1) 
minorului (de exemplu, Codul penal al Kazahstanului 
din 16.07.1997);

libertatea persoanei (de exemplu, Codul pe-2) 
nal al Germaniei din 15.05.1871);

umanitate şi dreptul internaţional (Codul pe-3) 
nal al Macedoniei din 23.07.1996);

umanitate şi drepturile garantate de drep-4) 
tul internaţional (Codul penal al Muntenegrului din 
17.12.2003).

În sfârşit, la ultima clasă de legislaţii se referă le-
gislaţiile în care se incriminează fapta de trafic de 
persoane în scop de exploatare sexuală, alături de fap-
ta de trafic de persoane de sex feminin, avându-se în 
vedere că cele două fapte se referă la ipoteze diferite. 
De exemplu, în ipoteza Codului penal al Slovaciei din 
29.11.1961, obiectul juridic generic al infracţiunii de 
proxenetism (presupunând inclusiv traficul de persoane 
în scop de exploatare sexuală) îl formează relaţiile so-
ciale cu privire la convieţuirea socială; obiectul juridic 
generic al infracţiunii de trafic de femei îl constituie re-
laţiile sociale cu privire la demnitatea persoanei.

În cadrul studiului de faţă, ne-am propus să iden-
tificăm recomandări pentru îmbunătăţirea calitativă 
a reglementărilor referitoare la infracţiunile privind 
traficul de persoane din legea penală a Republicii 
Moldova şi a României. Din această perspectivă, vom 
menţiona că, în legislaţia penală a Republicii Moldo-
va şi în cea a României, conţinutul obiectului juridic 

generic al infracţiunilor privind traficul de persoane 
este diferit:

a) relaţiile sociale cu privire la libertatea, cinstea 
şi demnitatea persoanei (în ipoteza infracţiunii prevă-
zute la art.165 CP RM) şi, respectiv, relaţiile sociale 
cu privire la convieţuirea în cadrul familiei şi dezvol-
tarea minorului (în situaţia infracţiunii specificate la 
art.206 CP RM);

b) relaţiile sociale cu privire la valorile sociale 
apărate împotriva traficului şi exploatării persoane-
lor vulnerabile (în cazul infracţiunilor prevăzute la 
art.210 şi 211 CP Rom. din 2009).

Sunt oare justificate asemenea abordări ale con-
cepţiei obiectului juridic generic al infracţiunilor pri-
vind traficul de persoane?

Menţionăm că, în CP RM din 24.03.1961, art.1132 
„Traficul ilicit de fiinţe umane” făcea parte din cap. 
II părţii speciale, având denumirea „Infracţiuni con-
tra vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei”. 
Drept urmare, obiectul juridic generic al infracţiunii 
prevăzute la art.1132 CP RM din 1961 trebuie consi-
derate relaţiile sociale cu privire la viaţa, sănătatea, 
libertatea şi demnitatea persoanei ori, mai scurt, re-
laţiile sociale cu privire la persoană. În CP RM din 
18.04.2002, situaţia este calitativ alta: 1) nu mai 
există un obiect juridic generic constituit din relaţi-
ile sociale cu privire la persoană. Aşa cum se arată 
în literatura de specialitate, în condiţiile legii pena-
le în vigoare, relaţiile sociale cu privire la persoană 
trebuie considerate obiect juridic suprageneric comun 
pentru toate infracţiunile prevăzute în cap. II, III, IV 
şi VII din partea specială a CP RM; în alţi termeni, 
desemnând o valoare socială ocrotită de legea pena-
lă, noţiunea de persoană este una generică, incluzând 
noţiunile subsecvente „viaţa şi sănătatea persoanei”, 
„libertatea, cinstea şi demnitatea persoanei”, „viaţa 
sexuală a persoanei”, „convieţuirea în cadrul familiei 
şi dezvoltarea minorilor” ”57; 2) în condiţiile actua-
le, fapta de trafic de fiinţe umane (art.165 CP RM) şi 
fapta de trafic de copii (art.206 CP RM) îşi găsesc in-
criminarea în capitole diferite ale părţii speciale a CP 
RM din 18.04.2002: cap. III „Infracţiuni contra liber-
tăţii, cinstei şi demnităţii persoanei” şi, respectiv, cap. 
VII „Infracţiuni contra familiei şi minorilor”. Tocmai 
aceasta condiţionează conţinutul diferit al obiectului 
juridic generic al celor două infracţiuni privind trafi-
cul de persoane.

În opinia noastră, este pe deplin justificată incri-
minarea separată a faptei de trafic de fiinţe umane şi 
a faptei de trafic de copii în capitole diferite ale părţii 
speciale a CP RM din 18.04.2002. Nu este oportună 
comasarea celor două fapte infracţionale în una sin-
gură, astfel încât traficului de copii să-i fie rezervat 
rolul de circumstanţă agravantă în ansamblul infracţi-
unii de trafic de fiinţe umane. Nu considerăm indicată 
implementarea în Legea penală a Republicii Moldova 



81

Nr. 7, 2012 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

a modelului consacrat în legislaţiile în care este in-
criminată o singură faptă – traficul de persoane (pre-
supunând ca circumstanţă agravantă săvârşirea faptei 
asupra unui minor (copil)) – fără a se incrimina dis-
tinct fapta de trafic de minori (trafic de copii). Deşi 
acest model pare a fi unul majoritar, considerăm mai 
reuşit un alt model de elevaţie juridică, şi anume, cel 
consacrat în legislaţiile în care se incriminează fapta 
de trafic de persoane adulte, alături de fapta de trafic 
de minori (trafic de copii).

După S.Brînza, obiectul juridic generic al infracţiu-
nii permite a stabili, în sistemul legislaţiei penale deja 
în vigoare, locul normelor penale nou-adoptate, care 
incriminează o faptă sau alta58. Pornind de la această 
premisă, în cele ce urmează, vom prezenta argumen-
te în susţinerea tezei că relaţiile sociale cu privire la 
dezvoltarea fizică, psihică, spirituală şi intelectuală a 
minorului sunt ocrotite eficient de art.206 CP RM şi ar 
fi ocrotite mai puţin eficient de art.165 CP RM. Deloc 
întâmplător, argumentele pe care le vom aduce apar-
ţin cu predilecţie penaliştilor reprezentând acele state 
în care a fost dezincriminată fapta de trafic de minori 
(trafic de copii).

Astfel, în replică lui V.N. Zâreanov59, Iu.E. Pudo-
vicikin afirmă că este lipsită de oportunitate stabilirea 
răspunderii penale pentru traficul de minori (traficul 
de copii) în cadrul dispoziţiei privind circumstanţa 
agravantă a infracţiunii de trafic de persoane, circum-
stanţă consemnată la lit.б) alin.2 art.1271 din cap. 17 
„Infracţiunile contra libertăţii, cinstei şi demnităţii 
persoanei” al titlului VII „Infracţiunile contra persoa-
nei” din partea pecială a Codului penal al Federaţiei 
Ruse din 24.05.1996: existenţa unei asemenea dispo-
ziţii nu va permite evaluarea plenară a gradului de pe-
ricol social al traficului de minori (traficului de copii), 
atunci când fapta dată va presupune prezenţa unor 
circumstanţe agravante specifice traficului de minori 
(traficului de copii), care nu se regăsesc în dispoziţia 
de la art.1271 CP FR60. Cu alte cuvinte, Iu.E. Podovici-
kin sugerează că circumstanţa agravantă specificată la 
lit.б) alin.2 art.1271 CP FR implică caracterul complex 
al infracţiunii de trafic de persoane. Aceasta are efec-
tul faptul că îşi pierde individualitatea fapta de trafic 
de minori (trafic de copii), care evoluează pe post de 
acţiune adiacentă. Individualitatea ei ca şi cum se di-
zolvă în „amalgamul” infracţiunii complexe în cauză.

Argumente de altă natură prezintă I.D. Izmailova: 
„Din cauza vulnerabilităţii sale, minorul nu se poate 
opune infracţiunilor săvârşite asupra lui. În partea spe-
cială a CP FR din 24.05.1996, există un capitol con-
sacrat anume apărării penale a familiei şi minorilor. 
Tocmai datorită particularităţilor obiectului infracţiu-
nii, respectând principiul sistemicităţii legislaţiei pe-
nale, este oportună restabilirea normei cu privire la 
traficul de minori (traficul de copii) în cap. 20 „In-
fracţiunile contra familiei şi minorilor” al titlului VII 

„Infracţiunile contra persoanei” din partea specială a 
CP FR din 24.05.1996”61. Un punct de vedere apropi-
at, dar în contextul legii penale bieloruse, îl exprimă 
N.I. Retneva62.

O opinie, care dezvoltă poziţiile enunţate de         
Iu.E. Pudovicikin, I.D. Izmailova, și N.I. Terneva, 
aparţine  L.Iu. Egorova: „Art.1271 CP FR nu prote-
jează adecvat drepturile minorilor, mai ales drepturile 
persoanelor în vârstă de până la 14 ani şi ale nou-năs-
cuţilor. Art.152 CP FR stabilea răspunderea pentru 
toate fără excepţie tranzacţiile săvârşite asupra unui 
minor, ceea ce era în corespundere cu normele dreptu-
lui internaţional în materie de prevenire şi combatere 
a traficului de minori (traficului de copii), în special 
cu art.35 al Con venţiei ONU cu privire la drepturi-
le copilului din 20.11.198963, precum şi cu art.2 al 
Protocolului opţional la Con venţia ONU cu privire la 
drepturile copilului din 25.05.2000”64, 65. Consideren-
te similare sunt prezentate de către D.V. Belțov66.

În fine, dar nu în ultimul rând, ripostând unor doctri-
nari67, О.Dmitriev este de părerea că nu relaţiile sociale 
cu privire la libertatea minorului sunt cele care trebuie 
considerate ca formând obiectul juridic special în cazul 
infracţiunii prevăzute la lit.б) alin.2 art.1271 CP FR. În 
realitate, în ipoteza traficului de minori (traficului de 
copii), se aduce atingere nu atât libertăţii minorului, cât 
intereselor minorului privite în complexitate. În acest 
ansamblu de interese este loc şi pentru cele reprezen-
tând libertatea minorului, însă ele au nu un rol primor-
dial, ci mai degrabă unul subsidiar”68.

Această aserţiune îşi dovedeşte importanţa datorită 
faptului că, în ipoteza infracţiunilor pluriobiectuale (aşa 
cum este şi infracţiunea prevăzută la art.206 CP RM), 
obiectul juridic principal al infracţiunii, şi nu obiectul 
juridic secundar al infracţiunii, este cel situat în planul 
obiectului juridic generic al infrac ţiunii. În alţi termeni, 
obiectul juridic principal al infracţiunii (cel care reflec-
tă cardinal esenţa juridică a faptei incriminate) este cel 
care se află, în mod obligatoriu, în derivaţie descenden-
tă faţă de obiectul juridic generic al infrac ţiunii. Anu-
me obiectul juridic principal al infracţiunii este cel care 
determină locul normei incriminatoare în unul sau altul 
dintre capitolele legii penale.

În doctrina penală a Republicii Moldova, se ara-
tă pe bună dreptate că obiectul juridic generic al in-
fracţiunilor prevăzute în cap. VII „Infracţiuni contra 
familiei şi minorilor” al părţii speciale a CP RM îl 
constituie relaţiile sociale cu privire la convieţuirea în 
cadrul familiei şi dezvoltarea minorului69. Or, nu poate 
fi pus la îndoială că tocmai relaţiile sociale cu privire 
la dezvoltarea fizică, psihică, spirituală şi intelectuală 
a minorului (care constituie obiectul juridic principal 
al infracţiunii prevăzute la art.206 CP RM) sunt cele 
care într-o manieră firească se află în derivaţie descen-
dentă faţă de relaţiile sociale cu privire la convieţuirea 
în cadrul familiei şi dezvoltarea minorului. Valorile şi 
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relaţiile sociale constituind obiectul juridic principal 
al infracţiunii prevăzute la art.206 CP RM nu se pot 
afla în derivaţie descendentă faţă de relaţiile sociale 
cu privire la libertatea, cinstea şi demnitatea persoanei 
(care formează obiectul juridic generic al infracţiuni-
lor specificate în cap. III al părţii speciale a CP RM, 
în general, şi al infracţiunii de trafic de fiinţe umane 
(art.165 CP RM), în particular).

Mai menţionăm că, după cum se desprinde din 
analiza alin.(2) şi (3) art.206 CP RM, obiec tul juri-
dic secundar al infracţiunii de trafic de copii îl consti-        
tuie, după caz, relaţiile sociale privind: integritatea 
corporală a persoanei; sănătatea persoanei; viaţa per-
soanei; libertatea psihică a persoanei; inviolabilitatea 
sexuală a persoanei care nu a atins vârsta de 16 ani; 
inviolabilitatea şi libertatea sexuală a persoanei având 
vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani; exercitarea corectă 
a funcţiei în cadrul unei autorităţi publice; probitate; 
sănătatea persoanei sub aspectul integrităţii anato-
mice a organismului victimei; exercitarea corectă a 
funcţiilor autorităţii publice, a acţiunilor administrati-
ve de dispoziţie ori organizatorico-economice. Unele 
dintre valorile sociale sus-nominalizate se regăsesc şi 
în conţinutul obiectului juridic secundar al infracţiunii 
prevăzute la art.165 CP RM. Unele, dar nu toate. Ast-
fel, de exemplu, nu se regăsesc în conţinutul obiectu-
lui juridic secundar al infracţiunii prevăzute la art.165 
CP RM relaţiile sociale cu privire la: inviolabilitatea 
sexuală a persoanei care nu a atins vârsta de 16 ani; 
inviolabilitatea şi libertatea sexuală a persoanei având 
vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani. Dacă s-ar admite 
dezincriminarea faptei prevăzute la art.206 CP RM, 
art.165 CP RM n-ar reuşi să asigure ocrotirea efici-
entă a unor astfel de valori şi relaţii sociale specifice. 
O concluzie similară poate fi formulată în raport cu 
art.210 şi 211 CP Rom. din 2009.

În consecinţă, nu considerăm oportună implemen-
tarea în legislaţia Republicii Moldova şi a României 
concepţia caracteristică acelor legislaţii străine în care 
este incriminată o singură faptă – traficul de persoa-
ne (presupunând ca circumstanţă agravantă săvârşirea 
faptei asupra unui minor (copil)) – fără a se incrimi-
na distinct fapta de trafic de minori (trafic de copii). 
Atât în CP RM din 18.04.2002, cât şi în CP Rom. din 
17.07.2009, este oportună menţinerea incriminării în 
cadrul unor norme aparte a faptei de trafic de persoane 
adulte şi a faptei de trafic de minori (copii).

În altă ordine de idei, ne vom referi la obiectul juri-
dic generic al infracţiunii prevăzute la art.165 CP RM. 
După cum reiese din denumirea cap. III al părţii spe-
ciale a CP RM, acesta îl constituie relaţiile sociale cu 
privire la libertatea, cinstea şi demnitatea persoanei. 
În literatura de specialitate, a fost exprimată următoa-
rea opinie, care nu poate fi trecută cu vederea: „O dată 
cu abrogarea art.170 CP RM şi, implicit, cu dezincri-
minarea faptei de calomnie, nu mai putem susţine că 

ar exista vreo infracţiune, prevăzută de normele cap. 
III din partea specială a CP, care ar vătăma, în mod 
exclusiv sau în principal, relaţiile sociale cu privire la 
cinstea şi demnitatea persoanei. De aceea, sub aspec-
tul corelaţiei dintre obiectul juridic special şi obiectul 
juridic generic, constatăm că obiectul juridic generic 
al grupului examinat de infracţiuni îl formează doar 
relaţiile sociale cu privire la libertatea persoanei, 
fapt ce trebuie recunoscut ca just fără demonstraţie, 
deoarece toate, fără excepţie, vatămă această valoa-
re socială şi relaţiile sociale aferente. Este de datoria 
legiuitorului să reajusteze denumirea cap. III al păr-
ţii speciale a CP, pornind de la schimbările operate 
în conţinutul acestui capitol”70. Mai târziu, punctul 
de vedere enunţat a suportat anumite ajustări: „De 
iure, relaţiile sociale cu privire la libertatea, cinstea şi 
demnitatea persoanei sunt cele care constituie obiec-
tul juridic generic al infracţiunii specificate la art.165 
CP RM. De facto, obiectul juridic generic al acestei 
infracţiuni îl formează relaţiile sociale cu privire la 
libertatea persoanei”71.

În ce ne priveşte, considerăm că, până la o eventu-
ală modificare a denumirii cap. III al părţii speciale a 
CP RM, anume relaţiile sociale cu privire la libertatea, 
cinstea şi demnitatea persoanei sunt cele care formea-
ză obiectul juridic generic al infracţiunii prevăzute la 
art.165 CP RM.

Iată cum sunt definite noţiunile „cinstea (onoa-
rea) persoanei” şi „demnitatea persoanei” de către 
S.Brînza: „Onoarea este o categorie etică, care repre-
zintă evaluarea socială a personalităţii, măsura calită-
ţilor sociale şi spirituale ale cetăţeanului ca membru 
al societăţii, care depinde, în mare parte, de cetăţeanul 
însuşi, de conduita lui, de atitudinea faţă de alte per-
soane, colectivitate, ţară. Demnitatea este categoria 
etică strâns legată de onoare, care reprezintă atitudi-
nea morală specifică a persoanei faţă de sine însăşi şi 
care caracterizează reputaţia acestei persoane în soci-
etate (înţelepciunea, percepţia lumii, calităţile morale, 
nivelul studiilor şi cunoştinţelor, respectarea regulilor 
de convieţuire şi modul decent de viaţă etc.)”72. Vizi-
uni apropiate au fost exprimate de alţi doctrinari73.
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