
Gheorghe Avornic  la 50 de ani
Omul se perpetuă în timp prin valoarea personalităţii sale. Or, profesorul Gheorghe 

Avornic se distinge prin inegalabile calităţi umane, ce se combină perfect cu însuşirile 
sale profesionale.

Urmărindu-i treptele vieţii, ajungem la concluzia că domnul profesor a atins contururile 
unui distins savant,  iscusit  pedagog şi Om de aleasă nobleţe, inteligenţă şi omenie. 

Pe parcursul activităţii sale, a demonstrat dăruire de sine, abnegaţie, urmărind cu 
perseverenţă consolidarea spiritului academic atât la catedră, facultate, Universitate, cât 
şi în colectivele studenţeşti. 

În calitate de profesor şi Rector al Universităţii de Studii Politice şi Economice Eu-
ropene „Constantin Stere”, Dl Gh.Avornic călăuzeşte tinerii şă-şi dezvolte curajul de a 

investiga, împreună cu ei identifică problemele ce frământă studenţii şi modalităţile lor de abordare, îi pregăteşte 
pentru activitatea ştiinţifică, ceea ce s-a încununat cu participarea lor la multe conferinţe ştiinţifice universitare 
şi internaţionale. 

Rectorul USPEE preferă să lucreze la birou cu uşa deschisă. E stilul său de muncă, un stil ce demonstrează 
deschidere pentru cooperare şi acţiune, pentru dialog cu profesorii şi cu studenţii.

În numele tuturor celor care formează  colectivul USPEE „Constantin Stere”,  îi aducem omagiatului cordiale 
felicitări cu ocazia zilei de naştere. La cele 50 de primăveri împlinite, Vă dorim încă 50 de toamne bogate. Mer-
geţi mai departe, atunci când toţi se aşteaptă să renunţaţi, nu lăsaţi să se topească tăria care o posedaţi, s-aveţi 
oricând în drum un soare zâmbitor, s-aveţi alături chipuri dragi şi-un înger păzitor. 

Profesorul Gheorghe Avornic – un om de succes, un om de valoare
Se spune că un om ales cuprinde expresia mai multor însuşiri. Or, cei care îl cunosc pe profesorul Gheorghe 

Avornic, doctor habilitat în drept, savant cu reputaţie recunoscută atât pe plan naţional, cât şi pe plan interna-
ţional, care şi-a sărbătorit recent frumosul jubileu, susţin cu vehemenţă că domnia sa posedă acel spectru  de 
valori, graţie căruia a reuşit să atingă culmi  înalte, întrucât e aproape imposibil să găseşti în aceeaşi personali-
tate şi onestitate, şi seriozitate, credinţă, perseverenţă, modestie, bun simţ, obiectivitate, profesionalism, verti-
calitate, diplomaţie... Cu siguranţă, şirul superlativelor vizavi de persoana sa poate continua la infinit, şi acestea 
nu sunt elogii gratuite. E ceea ce simt apropiaţii, e ceea ce simt oamenii simpli cu care interacţionează – lucru 
ce nu poate fi contestat de nimeni şi de nimic.   

Ataşamentul faţă de tot ce este sfânt, pe care l-a moştenit de la părinţii săi credincioşi, îl ajută  să înfrunte 
cu demnitate toate intemperiile, tot de la ei porneşte şi dragostea distinsului profesor  faţă de adevăr şi dreptate, 
pentru care a luptat acerb dintotdeauna. De altfel, observăm că acest fapt a devenit expresia vieţii sale, înver-
şunându-se împotriva nedreptăţii, şi-a ales ca destin – justiţia. A apăra demnitatea umană este,  poate, cel mai 
nobil şi mai minunat lucru, dar în acelaşi  timp, şi cel mai complicat. Cu toate acestea, nimic nu îl opreşte să 
pună mai presus de orice valoarea omului. Posibil că şi în acest caz, credinţa în Dumnezeu, ce o poartă în suflet,  
şi-a spus cuvântul, dat fiind că omul este o creaţie a Divinităţii, ce trebuie protejată. Prin urmare, simţind în 
suflet această chemare, vine ca un luptător înflăcărat să spulbere orice oază negativă.

Şi cum orice aniversare presupune a rezuma ceva, privind lucrurile în retrospectivă, constatăm  că distinsul 
profesor Gheorghe Avornic se poate mândri cu reuşitele sale. Dar nici nu este posibil  altfel, pentru că îl cara-
terizează o energie şi o dragoste de muncă specială. Îi place diversitatea. Îl întâlnim oriunde – în sălile de jude-
cată – în roba de avocat, îl putem vedea în aulele USPEE ,,Constantin Stere” din Moldova, al cărei rector este, 
precum şi în cele ale Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat, unde  manifestă exigenţă, seriozitate, nobleţe şi 
oferă sprijin în afirmarea tinerilor, dornici de a deveni jurişti. 

Iar faptul că de la orele sale de curs  studenţii nu obişnuiesc să lipsească confirmă că reuşeşte să captiveze 
prin ideologii dinamice şi de actualitate, fundamentate pe rigoare intelectuală şi  informare temeinică.  Mai este 
implicat în diverse activităţi suplimentare, iar în zilele de odihnă, tot în birou îl găsim, lucrând asupra articole-
lor   ştiinţifice. Întrebat fiind cum de le reuşeşte pe toate, răspunde prompt că – aceasta îi dă forţă şi îl face să 
îşi simtă sufletul împăcat. 

Reuşitele omagiatului s-au soldat cu cele mai înalte distincţii, titluri academice şi  menţiuni acordate  atât în 
ţară, cât şi peste hotarele ei. Ele reprezintă adevăraţi indici de performanţă, dovadă a profundei pregătiri pro-
fesionale, a unei cunoaşteri temeinice şi detaliate a domeniului în care s-a afirmat, demonstrând pretutindeni 
competenţă şi pricepere ireproşabilă.

    Exemplul său de hărnicie, entuziasm şi dăruire de sine pentru binele societăţii demonstrează că Gheorghe 
Avornic nu este doar un om de succes, ci şi un om de valoare. De aceea, la popas aniversar, ne alăturăm tuturor 
celor care omagiază, în aceste zile, personalitatea Domniei sale, exprimându-ne consideraţiunea şi recunoştinţa 
pentru tot ce face. Îi urăm sănătate, inspiraţie şi noi forţe creative, întru a-şi continua activitatea bogată, multe 
bucurii de la cei dragi inimii, împliniri frumoase şi succese remarcabile.

La Mulţi Ani! 
cu respect, 

echipa Dreptul şi Revista Naţională de Drept

Popas jubiliar 



Президенту Союза юристов в Республике Молдова, 
Ректору Университета Европейских Политических 

и Экономических Наук «Constantin Stere»
профессору, доктору хабилитату права

Аворнику Г.К.  

Уважаемый Георгий Константинович!
Примите сердечные поздравления по случаю 50-летия со Дня Вашего     

Рождения! Вас вырастила и воспитала Молдавская Земля, богатая на славные 
традиции и искренних, трудолюбивых людей.  

Свой юбилей Вы встречаете достойно, про что свидетельствует 
Ваша неисчерпаемая энергия, энтузиазм и высокое профессиональное 
мастерство. 

Не многим более 20-ти лет Вы прошли путь от студента Государственного 
университета в городе Кишиневе до университетского профессора, доктора 
хабилитата права. Ваши научные изыскания, участия в международных 
конференциях  нашли воплощение в многочисленных монографиях и публикациях, 
ставших достоянием мирового сообщества, достойно оцененных в аспекте 
теоретической и практической пользы в области защиты прав человека и 
гражданина, развития правового государства. А участием в национальных 
и международных проектах  Вы зарекомендовали себя как разносторонний, 
внимательный и принципиальный человек, готовым чутко и с пониманием 
относиться к окружающим, чем и заслужили авторитет и уважение коллег и  
друзей, которые верят Вам и поддерживают во всём.  

Результатом Вашего самоотверженного труда Союз юристов в 
Республике Молдова получил заслуженное развитие, подтверждением чего, 
несомненно, являются участие в законопроектной работе,  многочисленные 
научные семинары, конференции и встречи, проведенные на высшем уровне, 
а также международные соглашения о сотрудничестве. Следует отметить 
Ваш весомый вклад в повышение уровня правовой культуры населения. 

Ваше слово никогда не расходилось с делом, Ваше дело – это Ваша жизнь, 
достойная подражания. 

В этот праздничный день, дорогой Георгий Константинович, от имени 
всего 35-ти тысячного  коллектива Харьковской областной организации 
Союза юристов Украины, а также от меня лично, искренне и с огромным 
удовольствием поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам доброго здоровья, 
активного долголетия, успехов и  неисчерпаемого вдохновения. Счастья Вам 
и Вашей замечательной семье! 

С глубоким  уважением, 
Председатель 
Харьковской областной организации 
Союза юристов Украины                                              В.В. КРИВОБОК 

04.07.2013
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ARTICOLUL  2011 „vIOLENŢA  îN  FAMILIE” 
DIN  CODUL  PENAL  SUFERă  DE  GRAvE 

CARENŢE  TEHNICO-LEGISLATIvE 
Partea I

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

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

REZUMAT
În cadrul studiului de faţă, printre altele, se ajunge la concluzia că, în prezent, răspunderea penală pentru vi-

olenţa în familie este reglementată ineficient. Carenţele grave, de care suferă art.2011 CP RM, ţin de construcţia 
tehnico-legislativă a acestuia. La concret, autorii proiectului de lege, care stă la baza completării Codului penal 
cu articolul 2011, au neglijat anumite prevederi ale Legii privind actele legislative. De asemenea, aceştia au în-
călcat regula, conform căreia variantele-tip de infracţiuni pot fi prevăzute de articole sau de alineate, nu însă de 
litere. O altă deficienţă tehnico-legislativă, de care suferă art.2011 CP RM, este cea legată de utilizarea, în alin.
(2) şi (3) art.2011 CP RM, a sintagmei „Aceeaşi acţiune...”. Tocmai din cauza enunţării incomplete şi imprecise 
a semnelor componenţelor de infracţiuni în textul art.2011 CP RM, au şi apărut exemple de interpretare oficială 
defectuoasă a prevederilor acestui articol.

Cuvinte-cheie: violenţa în familie, violenţă, agresivitate, membru al familiei, tehnica legislativă, varianta-
tip a infracţiunii, varianta agravată a infracţiunii, circumstanţa agravantă.

SUMMARY
In the present study, among others, is concluded that, at the present day, the penal liability for domestic vio-

lence is ineffectively regulated. Serious shortcomings, of which art.2011 PC RM suffer, are related to the article 
technical-legislative construction. In particular, the authors of the bill, whom completed the Penal Code with 
art.2011, have neglected certain provisions of the Law on Legislative Acts. They also broke the rule, according to 
which the variant-type offenses can be provided by articles or paragraphs, but not by letters. Another technical-
legislative deficiency, of which art.2011 PC RM suffer, is related to the use, in par.(2) and (3) art.2011 PC RM, 
of the phrase “Same action ...”. Precisely because of the incomplete and inaccurate enunciation of the offenses 
components signs in the text of art.2011 PC RM, have appeared examples of improper official interpretation of 
the provisions of this article.

Key-words: domestic violence, violence, aggression, family member, legislative technique, unaggravated 
version of the offense, aggravated version of the offense, aggravating circumstances.

în legătură cu desfăşurarea în Republica Mol-
dova a reformei de drept, într-un timp relativ 

scurt, Codul penal al Republicii Moldova a fost supus 
mai multor amendamente. Din momentul adoptării 
sale, au fost adoptate cca 60 de legi de modificare şi 
completare a Codului penal. Graba şi diletantismul, 
manifestate în procesul de adoptare a unora dintre 
aceste amendamente, au generat disfuncţionalităţi şi 
distonanţe la nivelul întregului sistem al legii pena-
le. Ca rezultat, este compromisă realizarea scopului 
legii penale, enunţat în art.2 CP RM: apărarea, îm-
potriva infracţiunilor, a persoanei, a drepturilor şi 
libertăţilor acesteia, a proprietăţii, a mediului încon-
jurător, a orânduirii constituţionale, a suveranităţii, 
a independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii 
Moldova, a păcii şi securităţii omenirii, precum şi a 
întregii ordini de drept; prevenirea săvârşirii de noi 
infracţiuni.

Legea penală îşi poate confirma eficienţa şi poate 
corespunde necesităţilor sociale numai dacă normele 
care o alcătuiesc au la baza elaborării studii de funda-

mentare ştiinţifică înaintate în baza prevederilor legale. 
În context, nu putem trece cu vederea unele dispoziţii 
ale art.13 „Investigaţiile ştiinţifice” din Legea Repu-
blicii Moldova privind actele legislative, adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova la 27.12.20011: ini-
ţierea procedurii de elaborare a unui act legislativ este 
precedată de analiza ştiinţifică a consecinţelor politi-
ce, sociale, economice, financiare, juridice, culturale, 
sanitare şi psihologice ale reglementărilor în materie, 
de analiza comparativă a acestora cu reglementările în 
materia respectivă ale legislaţiei comunitare, de con-
statarea incompatibilităţii reglementărilor în vigoare 
cu cerinţele sociale existente şi cu reglementările în 
materia respectivă ale legislaţiei comunitare sau a 
inexistenţei de acte legislative în domeniul respectiv 
(alin.(1)); investigaţia ştiinţifică finalizează cu deter-
minarea obiectivelor şi domeniului de intervenţie ju-
ridică, stabilind mijloacele necesare atingerii acestor 
obiective (alin.(4)).

Legiferarea penală presupune, de altfel, acumula-
rea treptată de date ştiinţifice necesare elaborării de 
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norme penale, precum şi discutarea temeinică a posi-
bilelor consecinţe de la adoptarea respectivelor nor-
me. Într-un anumit sens, ea presupune mai cu seamă 
monitorizarea stării legii penale. Şi, doar în ultimă 
instanţă, atunci când este imperios, legiferarea penală 
trebuie să se exprime în adoptarea unor amendamente 
la legea penală. În vederea realizării obiectivelor legi-
ferării penale, amendamentele la legea penală trebuie 
să fie adoptate doar în cazuri eminamente necesare, 
atunci când aceasta o dictează schimbările din mediul 
social, precum şi alţi factori ce reclamă o investigare 
specială.

În mod regretabil, deocamdată, în Republica Mol-
dova, toate aceste aspiraţii nu pot fi decât iluzorii, 
deoarece încă nu există o concepţie unică şi clară a 
politicii penale, statuată în cadrul unui act normativ. 
Există doar anumite idei, anumiţi vectori în promo-
varea strategiei şi tacticii de prevenire şi combatere 
a criminalităţii, precum şi anumite directive spontane 
emanate de diverse autorităţi publice, care ajung, în 
cele din urmă, să fie realizate contradictoriu şi inco-
erent.

Printre numeroasele exemple de acest gen, se nu-
mără completarea Codului penal cu art.2011 „Violenţa 
în familie”. Cu siguranţă, acest exemplu trebuie in-
clus printre primele în lista de teribilisme legislative 
în materie penală.

Apariţia în Codul penal a art.2011 este rezultatul 
intrării în vigoare, la 03.09.2010, a Legii Republicii 
Moldova pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative, adoptate de Parlamentul Republicii Mol-
dova la 09.07.20102. În Nota informativă la proiectul 
de Lege cu privire la modificarea şi completarea unor 
acte legislative, se menţionează printre altele: „În 
urma operării modificărilor şi completărilor în actele 
legislative menţionate mai sus, va fi posibilă punerea 
în aplicare a prevederilor Legii cu privire la preveni-
rea şi combaterea violenţei în familie, ceea ce ar face 
mai eficiente măsurile aplicate ca politicile din dome-
niu să se axeze pe protecţia victimelor violenţei, res-
ponsabilizarea autorităţilor competente, includerea în 
programe de reabilitare şi sancţionarea agresorilor... 
Prin modificările şi completările propuse, se urmăreş-
te prevenirea şi combaterea violenţei în familie, care 
este recunoscută de către societatea internaţională o 
încălcare gravă a drepturilor omului, inclusiv a drep-
tului la viaţă, dreptului la cel mai înalt standard reali-
zabil al sănătăţii fizice şi mintale, dreptului de a nu fi 
supus torturii sau tratamentului crud, inuman şi degra-
dant sau pedepselor; dreptului la libertate şi siguranţă, 
dreptului la egalitate în faţa legii; dreptului la viaţă 
privată şi de familie, dreptul de a nu fi discriminat; 
dreptul la tratament egal, dreptul la un remediu juridic 
eficient”3. 

Avem mari îndoieli că aceste scopuri declarate 
îşi vor putea găsi realizarea. Or, autorii proiectului 

în cauză (şi anume, unii factori de decizie din cadrul 
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al 
RM) au ignorat faptul că reglementările privitoare la 
violenţa în familie reprezintă o componentă nu doar a 
politicii familiale, dar şi a politicii penale. Probabil, 
tocmai din aceste considerente, respectivii factori de 
decizie nu au găsit de cuviinţă ca proiectul de Lege cu 
privire la modificarea şi completarea unor acte legis-
lative, consemnat mai sus, care conţine amendamente 
la legea penală, să aibă la bază studii ştiinţifice în ma-
terie penală. După câte se pare, din cauza şi a unei ase-
menea atitudini, în prezent, răspunderea penală pentru 
violenţa în familie este reglementată ineficient.

Deficienţele grave, de care suferă art.2011 CP RM, 
ţin de construcţia tehnico-legislativă a acestuia. În 
aparenţă, aşa cum reiese din alin.(2) şi (3) art.2011 CP 
RM, în dispoziţiile acestor alineate ar fi descrise cir-
cumstanţe agravante ale infracţiunii prevăzute la alin.
(1) art.2011 CP RM:

„(2) Aceeaşi acţiune:
a) săvârşită asupra a doi sau mai multor membri 

ai familiei;
b) care a provocat vătămarea medie a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii...”;
(3) Aceeaşi acţiune care:
a) a cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale 

sau a sănătăţii;
b) a determinat la sinucidere sau la tentativă de si-

nucidere;
c) a provocat decesul victimei…”4.
Astfel, din textul reprodus supra, ar rezulta că: 1) 

fapta de violenţă în familie este incriminată în art.2011 
CP RM într-o variantă-tip şi în două variante agrava-
te; 2) violenţa în familie în varianta-tip este incrimina-
tă la alin.(1) art.2011 CP RM: acţiunea sau inacţiunea 
intenţionată, manifestată fizic sau verbal, comisă de 
un membru al familiei asupra unui alt membru al fa-
miliei, care a provocat suferinţă fizică, soldată cu vă-
tămarea uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii, 
suferinţă psihică ori prejudiciu material sau moral; 3) 
la rândul său, violenţa în familie în prima sa variantă 
agravată este incriminată la alin.(2) art.2011 CP RM, 
atunci când această faptă: a) este săvârşită asupra a doi 
sau mai multor membri ai familiei; b) a provocat vătă-
marea medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii; 4) 
în fine, cea de-a doua variantă agravată a infracţiunii, 
prevăzută la alin.(3) art.2011 CP RM, se exprimă în 
violenţa în familie, care: a) a cauzat vătămarea gravă a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii; b) a determinat la 
sinucidere sau la tentativă de sinucidere; c) a provocat 
decesul victimei.

Însă, o asemenea interpretare ar fi lipsită de ori-
ce logică: nu este posibil ca acţiunea sau inacţiunea 
intenţionată – manifestată fizic sau verbal, comisă 
de un membru al familiei asupra unui alt membru al 
familiei, care a provocat suferinţă fizică, soldată cu 
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vătămarea uşoară a integrităţii corporale sau a sănătă-
ţii, suferinţă psihică ori prejudiciu material sau moral 
– să provoace ulterior una din urmările prejudiciabile 
expuse: vătămarea medie a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii; vătămarea gravă a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii; sinuciderea sau tentativa de sinucidere; de-
cesul victimei. Aceasta pentru că, în raport cu urmă-
rile nominalizate, făptuitorul manifestă intenţie. Aşa 
cum manifestă intenţie şi faţă de suferinţa fizică, vă-
tămarea uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii, 
suferinţa psihică ori prejudiciul material sau moral.

În alţi termeni, ca şi oricare altă formă de violenţă, 
violenţa în familie presupune manifestarea intenţiei, 
în raport cu oricare dintre urmările prejudiciabile pe 
care le implică: 1) suferinţa fizică, vătămarea uşoară a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii, suferinţa psihică 
ori prejudiciul material sau moral (alin.(1) art.2011 CP 
RM); 2) vătămarea medie a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii (lit.b) alin.(2) art.2011 CP RM); 2) vătămarea 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii (lit.a) alin.
(3) art.2011 CP RM); 3) sinuciderea sau tentativa de 
sinucidere (lit.b) alin.(3) art.2011 CP RM); 4) decesul 
victimei (lit.c) alin.(3) art.2011 CP RM). 

Astfel, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a propus o 
definiţie a noţiunii de violenţă, care ia în consideraţie 
toate situaţiile posibile ce ar putea fi caracterizate ca 
fiind acte de violenţă. Violenţa este, în opinia acestei 
organizaţii internaţionale, rezultatul „utilizării inten-
ţionate sau ameninţării deliberate cu forţa fizică sau 
cu puterea contra propriei persoane, contra unei alte 
persoane sau contra unui grup sau comunitate, care 
produce sau riscă să producă un traumatism, un deces, 
un prejudiciu moral, o traumă sau o carenţă”5.

Dacă e să ne referim la părerile exprimate în litera-
tura de specialitate extrapenală, ţinem să menţionăm 
că, din punctul de vedere al lui S.G. Stoica (Eftimie), 
„agresivitatea presupune intenţia de a produce preju-
dicii unei/unor persoane”6. În opinia altor autori, vio-
lenţa criminală cuprinde: a) violenţa mortală (asasina-
te, paricide, infanticide, execuţii capitale); b) violenţa 
corporală (lovituri şi răniri voluntare); c) violenţa se-
xuală (violuri)7. În acelaşi făgaş, A.E. Kazdin susţine: 
„Violenţa constituie forma extremă de agresiune, ex-
primându-se în atac, viol sau omor”8. După M.Florea, 
între noţiunile „violenţă” şi „agresivitate” există o re-
laţie de tip „parte-întreg”: „Dacă un act agresiv poate 
prezenta forme violente dar şi non vio lente, noţiunea 
de violenţă se referă la un act agresiv care în desfă-
şurare îm bra că forma utilizării forţei, a constrângerii 
fizice, ea reprezentând una din for mele majore de ma-
nifestare a agresivităţii”9.

Dacă e să ne referim la doctrina penală, consem-
năm că L.A. Kolpakova afirmă: „Violenţă crimina-
lă este fapta infracţională intenţionată, exprimată în 
influenţarea asupra organismului unei alte persoane 
sau asupra psihicului acesteia ori în expunerea unei 

alte persoane unor condiţii periculoase pentru viaţă 
sau sănătate, împotriva voinţei acesteia, care fie este 
îndreptată spre cauzarea de prejudicii vieţii, sănătăţii 
sau integrităţii corporale, de suferinţe fizice sau psi-
hice, de restrângere a libertăţii, fie serveşte ca mijloc 
de constrângere în vederea comiterii nedorite de către 
această persoană a unor acţiuni sau inacţiuni”10. O pă-
rere similară este exprimată de F.M. Djavadov: „Vio-
lenţa reprezintă influenţarea socialmente periculoasă, 
ilegală şi intenţionată asupra organismului unei per-
soane, realizată împotriva voinţei acesteia şi îndrep-
tată spre cauzarea de prejudicii vieţii sau sănătăţii”11. 
După S.V. Zemliukov, violenţa fizică presupune nu-
mai cauzarea intenţionată a prejudiciului sănătăţii sau 
integrităţii corporale a persoanei. De aceea, nu este 
admisibilă includerea lipsirii de viaţă din imprudenţă 
în conţinutul violenţei fizice”12. R.D. Şarapov opinea-
ză: „Noţiunea de violenţă nu poate include prejudici-
ile fizice cauzate din imprudenţă, care s-au produs ca 
rezultat al aplicării violenţei”13. După R.A. Bazarov, 
„violenţa reprezintă aplicarea intenţionată a forţei fizi-
ce asupra unei alte persoane, care este îndreptată spre 
lezarea inviolabilităţii corporale a persoanei sau spre 
cauzarea de prejudicii sănătăţii sau vieţii acesteia”14. 
Nu în ultimul rând, L.V. Serdiuk susţine: „Violenţa 
este o noţiune sociojuridică. Prin urmare, definirea ei 
nu este posibilă fără a se face referire la caracteristici-
le sociale şi juridice ale violenţei. Aceste caracteristici 
presupun aceea că influenţarea violentă asupra unei 
persoane sau a unui grup de persoane este întotdeauna 
realizată împotriva legii, contrar voinţei victimei sau 
în pofida voinţei acesteia, cu intenţie, provocându-se 
sau putându-se provoca prejudicii sănătăţii persoane-
lor sau daune intereselor publice. Cauzarea fără vino-
văţie sau din imprudenţă de prejudicii individului sau 
societăţii îşi pierde caracterul de violenţă, chiar dacă 
vor fi prezente toate celelalte caracteristici sociale şi 
juridice ale violenţei”15.

Rezumând, conchidem că violenţa poate presupu-
ne manifestarea doar a intenţiei în raport cu prejudici-
ile pe care le implică. Manifestarea imprudenţei faţă 
de aceste prejudicii nu este compatibilă cu esenţa ju-
ridică a violenţei. Prejudiciile fizice cauzate victimei, 
faţă de care făptuitorul manifestă imprudenţă, depă-
şesc limitele violenţei.

Autorii proiectului de lege, care stă la baza com-
pletării Codului penal cu art. 2011, nu au luat în consi-
deraţie semantismul noţiunii „circumstanţă agravantă 
a infracţiunii, prevăzută într-o normă a părţii speciale 
a Codului penal”16. Literalmente, prin „circumstanţă” 
se are în vedere împrejurarea (particulară) care înso-
ţeşte o întâmplare, un fapt, o acţiune sau un fenomen17; 
împrejurarea, particularitatea care însoţeşte un fapt18. 

Aşadar, prin „circumstanţă agravantă a infracţiu-
nii, prevăzută într-o normă a părţii speciale a Codu-
lui penal” se are în vedere împrejurarea (particulară) 
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care însoţeşte o infracţiune în varianta ei tip (adică în 
varianta ei de bază, neagravată). Concluziile care se 
desprind sunt următoarele: 1) circumstanţa agravantă 
a infracţiunii, prevăzută într-o normă a părţii speciale 
a Codului penal, însoţeşte o infracţiune în varianta ei 
tip. Ea nu se integrează în varianta-tip a infracţiunii. 
Ea este cea care depăşeşte necesarul variantei-tip a 
infracţiunii. Or, varianta-tip a infracţiunii, alături de 
circumstanţa agravantă a infracţiunii prevăzută într-
o normă a părţii speciale a Codului penal, sunt cele 
care, împreună, constituie varianta agravată a infracţi-
unii; 2) circumstanţa agravantă, prevăzută într-o nor-
mă a părţii speciale a Codului penal, însoţeşte anume 
o infracţiune. Ea nu poate însoţi o parte a infracţiunii 
(de exemplu, o faptă prejudiciabilă privită ca semn al 
laturii obiective a unei infracţiuni materiale).

Practic, aceeaşi idee se desprinde din afirmaţia 
făcută de I.Tanoviceanu: „Nu toate elementele din 
care se compune o infracţiune au aceeaşi importan-
ţă. Unele din ele sunt esenţiale la toate infracţiunile 
de aceeaşi specie, sunt elementele constitutive, care 
nu pot lipsi, fără ca să lipsească însăşi infracţiunea. 
Altele, din contra, sunt accidentale, adică pot lipsi, şi 
infracţiunea totuşi poate exista şi fără ele. Cele din-
tâi se numesc elemente constitutive, cele din urmă – 
circumstanţe”19. 

Din cele sus-menţionate, rezultă că autorii pro-
iectului de lege, care stă la baza completării Codului 
penal cu articolul 2011, au neglijat anumite prevederi 
ale Legii privind actele legislative: actul legislativ tre-
buie să respecte condiţiile legalităţii, accesibilităţii, 
preciziei (alin.(2) art.3 „Trăsăturile şi calitatea actu-
lui legislativ”); textul proiectului de act legislativ se 
elaborează în limba de stat, cu respectarea următoarei 
reguli: fraza se construieşte conform normelor gra-
maticale, astfel încât să exprime corect, concis şi fără 
echivoc ideea, să fie înţeleasă uşor de orice subiect in-
teresat (lit.a) art.19 „Limbajul, ortografia şi punctuaţia 
în actul legislativ”).

În contextul analizat, este cazul de menţionat că, în 
procesul de elaborare a dispoziţiei unei norme penale 
speciale, întâi de toate, legiuitorul trebuie să descrie 
cât mai precis semnele laturii obiective a infracţiunii. 
Doar aşa persoana, abilitată să aplice legea penală, 
va putea determina şi constata juridic corespunderea 
exactă între semnele faptei prejudiciabile săvârşite şi 
semnele componenţei infracţiunii, prevăzute de nor-
ma penală specială. În caz contrar, va exista pericolul 
calificării incorecte a faptelor săvârşite.

Un astfel de pericol îl prezintă construcţia tehnico-
legislativă a art.2011 CP RM. Aceasta pentru că, în re-
alitate, la lit.b) alin.(2) şi lit.a)-c) alin.(3) art.2011 CP 
RM, sunt prevăzute patru infracţiuni distincte, care 
pot să formeze concurs atât între ele, cât şi cu infracţi-
unea prevăzută la alin.(1) art.2011 CP RM. Dispoziţiile 
de la lit.b) alin.(2) şi lit.a)-c) alin.(3) art.2011 CP RM 

nu presupun că suferinţa fizică, vătămarea uşoară a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii, suferinţa psihică 
ori prejudiciul material sau moral ar reprezenta cauza 
producerii: 1) vătămării medii a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii; 2) vătămării grave a integrităţii corpo-
rale sau a sănătăţii; 3) sinuciderii sau tentativei de si-
nucidere; 4) decesului victimei. În cazul infracţiunilor 
prevăzute la lit.b) alin.(2), lit.a)-c) alin.(3) art.2011 CP 
RM, fiecare din aceste patru urmări prejudiciabile se 
află în legătură cauzală cu acţiunea sau inacţiunea co-
misă de un membru al familiei asupra unui alt mem-
bru al familiei.

În acelaşi timp, din descrierea defectuoasă pe care 
o face legiuitorul, ar reieşi că în dispoziţiile de la alin.
(2) şi (3) art.2011 CP RM sunt descrise circumstanţe 
agravante ale infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.2011 
CP RM.

În acest fel, legiuitorul încalcă în art.2011 CP RM 
regula, conform căreia variantele-tip de infracţiuni 
pot fi prevăzute de articole sau de alineate, nu însă 
de litere. Această regulă se desprinde din coroborarea 
următoarelor teze: calificarea infracţiunilor în cazul 
unui concurs de infracţiuni, determinat la art.33 CP 
RM, se efectuează cu invocarea tuturor articolelor sau 
alineatelor unui singur articol din legea penală care 
prevăd faptele prejudiciabile săvârşite (art.114 CP 
RM); instanţele judecătoreşti vor avea în vedere fap-
tul că regulile prevăzute de art.39 CP RM din 1961 
de stabilire a pedepsei se aplică în cazurile în care 
persoana a fost recunoscută vinovată de săvârşirea a 
două sau mai multor infracţiuni, prevăzute de diferi-
te articole ale părţii speciale a Codului penal, fără să 
fi fost condamnată pentru vreuna din ele, precum şi 
atunci când după pronunţarea sentinţei pe marginea 
cauzei, se va constata că acest condamnat este vinovat 
şi de altă infracţiune săvârşită înainte de pronunţarea 
sentinţei în prima cauză, cu condiţia că pentru fiecare 
dintre infracţiunile ce intră în concurs nu au expirat 
termenele de prescripţie pentru tragerea la răspundere 
penală şi persoana nu a fost eliberată de răspundere 
printr-un act de graţiere sau amnistie sau din alte te-
meiuri legale. Aceleaşi reguli sunt aplicate în cazurile 
de calificare a celor săvârşite conform unor alineate 
sau puncte separate ale articolului legii penale20, dacă 
asemenea alineate sau puncte prevăd componenţe de 
sine stătătoare ale infracţiunii şi au sancţiunile lor, 
precum şi în cazurile săvârşirii de către o persoană 
a unor acţiuni omogene, dintre care unele se califică 
drept infracţiune terminată, iar altele – ca pregătire, 
tentativă sau complicitate la o asemenea infracţiune 
(Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a Republi-
cii Moldova cu privire la practica de stabilire a pe-
depsei pentru săvârşirea mai multor infracţiuni sau în 
cazul mai multor sentinţe, nr.13 din 20.12.199321).

În concluzie, o infracţiune de sine stătătoare tre-
buie descrisă în textul normei penale într-o manieră 



7

Nr. 7, 2013 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

care ar presupune stabilirea unei sancţiuni aparte. În 
nici un caz, nu este acceptabilă stabilirea unei singure 
sancţiuni pentru mai multe infracţiuni de sine stătă-
toare. 

De exemplu, în alin.(3) art.2011 CP RM, pentru trei 
infracţiuni de sine stătătoare, care presupun un grad 
de pericol social diferit, este stabilită aceeaşi sancţi-
une. Ne întrebăm dacă, în asemenea cazuri, se mai ia 
în consideraţie principiul individualizării răspunderii 
penale şi pedepsei penale, fixat în art.7 CP RM?
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doctor în drept, conferenţiar universitar membrul Consiliului Superior al Magistraturii

Majoritatea guvernează – opoziţia veghează – 
expresie a pluralismului politic şi a statului de drept.

REZUMAT
Procesul decizional în Parlament – organ al reprezentării naţionale – are la bază principiul majorităţii. Majo-

ritatea parlamentară se constituie fie dintr-o singură fracţiune parlamentară, fie dintr-o coaliţie de fracţiuni. Con-
diţia este ca această majoritate să cuprindă mai mult de jumătate din numărul total al deputaţilor. Majoritatea 
parlamentară se poate dubla printr-o majoritate guvernamentală, fondată în baza unui acord politic, cu scopul de 
a susţine activitatea Guvernului. Minoritatea sau opoziţia parlamentară este partea a doua a structurii parlamen-
tare şi are scopul de a se exprima, de pe poziţii proprii, pe majoritatea tuturor chestiunilor supuse dezbaterilor în 
Parlament şi de a veghea buna guvernare.

Cuvinte-cheie: majoritate, minoritate, opoziție, regulament, guvern, parlamentar, extraparlamentar, opoziție 
constructivă.

SUMMARY
The decisional process in the Parliament – the body of the national representation – is based on the majority 

principle. The parliamentary majority is constituted either by on parliamentary fraction or by a coalition of frac-
tions. The condition is this majority should have more than half of the total number of deputies. The parliamentary 
majority can be doubled by means of a governmental majority based on a political accord with the purpose to 
support the activity of the government. The parliamentary minority or the opposition is the second part of the 
parliamentary structure and has the goal to express itself from its positions on the majority of all the questions 
discussed in the parliament and to contribute to a better governing.

Key-words: majority, minority, opposition, regulation, government, parliamentary, extra-parliamentary, 
constructive opposition.

Adnotare. În practica constituţională a Republicii 
Moldova, ca de altfel şi în practica tuturor statelor, 
se operează cu noţiunile: „majoritate” şi „minoritate” 
sau „opoziţie”. Şi în doctrina juridică se operează cu 
aceste noţiuni.

În articolul de faţă, ne-am propus scopul de a 
identifica aspectul juridic şi cel politic al acestor 
categorii, identificând, totodată, şi funcţiile atât ale 
„majorităţii”, cât şi ale „opoziţiei”. De menţionat că 
doctrina autohtonă se opreşte mai mult la aspectul 
cantitativ aplicabil în procesul de adoptare a deci-
ziilor parlamentare. În acest context, se operează cu 
termenii: „majoritate parlamentară” cu referire la 
„majoritate simplă”; „majoritate relativă”, „majori-
tate absolută” şi „majoritate calificată”, precum şi 
„opoziţie”. Practic, nu se utilizează sintagma „ma-
joritatea guvernamentală”, adică acea „majoritate 
parlamentară”, care fiind dublată de un acord politic 
dintre partidele, deputaţii cărora formează această 
majoritate, se transformă în „majoritate guverna-
mentală”. Aceasta din urmă are menirea de a acorda 
sprijinul politic parlamentar Guvernului în calitatea 
sa de verigă principală a puterii executive.

Totodată, nu este pe deplin elucidat şi rolul opozi-
ţiei atât în activitatea propriu-zisă parlamentară, cât şi 

în realizarea funcţiei de control asupra Guvernului – 
ca una din funcţiile de bază ale Parlamentului.

La elucidarea obiectivelor propuse, s-au studiat re-
glementările legale, în sens larg, precum şi abordările 
doctrinare. În acest scop, ne-au servit manualele şi mo-
nografiile doctrinarilor autohtoni V.Popa; I.Guceac, 
T.Cârnaţ, români I.Deleanu, C.Călinoiu, V.Duculescu 
si, îndeosebi, M.Constantinescu şi I.Muraru.

Articolul cuprinde şi unele clasificări şi concluzii 
proprii, deduse în baza cercetării şi cu aplicarea meto-
delor ştiinţifice, cum ar fi: deducţia; analiza şi sinteza; 
metoda criteriului unic de clasificare etc.

I. Identificarea majorităţii şi minorităţii parla-
mentare şi rolul opoziţiei în Parlament

1.1. Majoritatea parlamentară şi atribuţiile ei
Eficienţa grupurilor parlamentare, după cum men-

ţionează I.Deleanu, depinde însă de evoluţia fenome-
nului politic1, deoarece „un pluripartidism excesiv 
conduce şi la atomizarea grupului şi deci a Parla-
mentului, astfel încât formarea majorităţilor nece-
sare pentru adoptarea unor măsuri devine o operaţie 
aproape farmaceutică, în care afinităţile cu caracter 
personal şi sprijinul grupurilor minoritare capătă un 
rol excesiv”2.

„O majoritate parlamentară este considerată frac-
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ţiunea sau coaliţia fracţiunilor, anunţată prin declara-
ţie, care cuprinde mai mult de jumătate din deputaţii 
aleşi, iar opoziţia parlamentară este partidul politic 
sau gruparea de partide care acţionează în Parlament 
sau în organele legale criticând politica partidului de 
guvernământ şi votând, de regulă, împotriva măsuri-
lor iniţiate de acesta”3.

„Votul este actul care permite, asupra fiecărei pro-
bleme litigioase, să se degajeze o majoritate a cărei 
opinie, în sensul regulii democratice, anulează opinia 
minorităţii şi se impune faţă de toţi”4.

Iar în dreptul parlamentar, „principiul majorităţii” 
este „…o regulă de eficienţă, asigurând, ca expresie a 
democraţiei parlamentare, realizarea puterii decizio-
nale a Parlamentului”5.

Iar decizia valabilă cere „întrunirea majorităţii 
cerute de lege sau regulament pentru a decide într-o 
anumită problemă”6.

Mai mult ca atât, însăşi Constituţia stabileşte un şir 
de cazuri, pentru soluţionarea cărora se cere o anumi-
tă majoritate. Aşa, spre exemplu

Principiul majorităţii este nu numai o regulă de efi-
cienţă, ci şi un principiu al democraţiei. Democraţia 
presupune că majoritatea, liber aleasă de popor, prin 
intermediul corpului electoral, să exercite pe temeiul 
acestei legitimităţi şi în limitele Constituţiei, guver-
narea ţării7.

Pentru a nu se ajunge la „dictatura majorităţii”, 
majoritatea „trebuie să se constituie într-un climat de 
toleranţă şi respect faţă de opiniile minorităţii care, 
virtualmente, poate fi majoritatea de mâine”8.

Principiul majorităţii „… nu numai că nu se opu-
ne acordului politic ci, dimpotrivă, însuşi mecanismul 
majorităţii obligă, în anumite situaţii, la căutarea unor 
soluţii care să permită o adeziune cât mai reprezenta-
tivă pentru adoptarea lor”9. Ca exemplu ne poate servi 
hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din 20 
iunie 2013 privind problema Transnistriei, hotărâre 
adoptată cu o majoritate obţinută şi cu votul opoziţiei.

În dialogul dintre majoritate şi opoziţie, princi-
piul majorităţii incită la căutarea compromisurilor 
necesare pentru asocierea indirectă, prin acţiunea lor 
parlamentară, a grupurilor de opoziţie la procesul de 
guvernare10. O asemenea participare este în interesul 
majorităţii. dar şi al opoziţiei, deoarece, prin efectul 
alternanţei, aceasta, devenind majoritate ar putea fi 
victima propriei sale obstrucţiuni11.

Formarea majorităţilor necesare depinde, mai ales 
în condiţiile unui pluralism accentuat, de sistemul de 
alianţe, care să permită bipolarizarea vieţii politice.

În viziunea politologului francez Maurice Duver-
ger, alianţele pot fi: „parlamentare, guvernamentale 
sau electorale după cum partidele le formează între 
parlamentari, respectiv grupurile parlamentare, pen-
tru formarea guvernului sau la nivelul candidaţilor în 
alegeri”12.

Rezultă de aici că alianţele parlamentare sunt con-
stituite din parlamentari pentru a forma o majoritate 
parlamentară: alianţele guvernamentale sunt constitu-
ite de către grupurile, fracţiunile parlamentare pentru 
a participa nemijlocit la guvernare, iar alianţele elec-
torale sunt constituite de către partide la nivelul can-
didaţilor în alegeri.

Această democraţie, subliniază M.Constantinescu 
şi I.Muraru, este pur juridică, întrucât pe plan politic 
nimic nu exclude consolidarea unei alianţe electorale 
printr-o alianţă parlamentară şi invers. De asemenea, 
întrucât guvernul se formează ca urmare a votului de 
încredere a Parlamentului şi funcţionează cât timp 
această încredere nu i-a fost retrasă prin adoptarea 
unei moțiuni de cenzură, o alianţă guvernamentală, 
în mod firesc presupune şi o alianţă a partidelor în 
Parlament pe care să se sprijine. În orice caz, ceea 
ce interesează dreptul parlamentar, adică formarea 
majorităţii necesare pentru realizarea procesului de 
guvernare, sunt alianţele parlamentare (s.n.)13.

Anume în această direcţie şi merge practica în Re-
publica Moldova. Aşa, în conformitate cu prevederile 
art.4 alin.(12) din Regulamentul Parlamentului „Ma-
joritatea parlamentară este considerată fracţiunea sau 
coaliţia fracţiunilor, anunţată prin declaraţie, care cu-
prinde mai mult de jumătate din deputaţii aleşi”.

Alianţa guvernamentală are deci temei juridic în 
Regulamentul Parlamentului şi se formează supli-
mentar printr-un acord semnat suplimentar, anume în 
scopul guvernării, adică asumarea nemijlocit a răs-
punderii guvernării. Dar în cazul în care guvernul este 
minoritar, adică el nu se sprijină pe un partid majoritar 
în Parlament alianţa parlamentară nu se dublează cu o 
alianţă guvernamentală, cu alte cuvinte, nu-şi asumă 
responsabilitatea guvernamentală.

Diferenţa dintre aceste două ipoteze este, pe de o 
parte, pe plan politic, iar, pe de altă parte, pe plan ju-
ridic.

Pe plan politic, contează dublarea alianţei parla-
mentare cu cea guvernamentală „pentru asigurarea 
stabilităţii guvernamentale, dar pe plan strict juridic, 
ceea ce contează este alianţa parlamentară”14.

Dacă alianţa, majoritatea parlamentară este dubla-
tă cu alianţa guvernamentală, ea este durabilă „prin 
asumarea răspunderii partidelor ce sprijină guvernul 
pentru realizarea unui program, sau ocazională… ca 
urmare a acordului pentru realizarea unei acţiuni de-
terminate…”15.

Aşadar, alianţa parlamentară ca structură juridică 
este cu mult mai durabilă şi constantă, decât alianţa 
guvernamentală constituită pe baza unui acord poli-
tic.

Coincidenţa punctelor de vedere sau rezultatul 
unui compromis pot conduce la formarea unor ma-
jorităţi de conjunctură, dar nu ca urmare a unui acord 
politic prealabil, ci a însăşi logicii dezbaterii parla-
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mentare, prin clarificările pe care această dezbatere le 
asigură16.

Ca exemplu ne serveşte hotărârea Parlamentului 
Republicii Moldova din… prin care dl Marian Lupu a 
fost demis din funcţia de Preşedinte al Parlamentului.

1.2 Majoritatea parlamentară funcţională
Potrivit principiului majorităţii „decizia este ex-

presia voinţei majoritare, obiectivizată ca rezultat al 
votului, după ce minoritatea s-a putut exprima”17.

Analizând dispoziţiile constituţionale, rezultă că 
în dreptul constituţional deci şi în cel parlamentar, se 
operează cu mai multe categorii de „majorităţi”, cum 
ar fi: a) majoritatea simplă; b) majoritatea absolută; c) 
majoritatea relativă şi d) majoritatea calificată.

Pentru început, este necesar a determina „majori-
tatea iniţială”, adică „cvorumul”, prin care înţelegem 
numărul minim necesar de prezenţă a deputaţilor la 
şedinţa în plen, pentru ca deciziile adoptate de către 
Parlament să se încadreze în legitimitate.

Potrivit art.38 alin.(2) din Regulamentul Parla-
mentului „Şedinţele Parlamentului sunt deliberative 
cu participarea majorităţii deputaţilor aleşi. Or în con-
formitate cu prevederile art.87 alin.(1) lit.b) din Regu-
lament majoritatea deputaţilor aleşi constituie 57 de 
deputaţi. 

Majoritatea relativă exprimă situaţia în care se 
poate decide cu cele mai multe voturi. Ea este deci 
comparativă şi se concretizează în raport cu celelalte 
rezultate obţinute atunci când sunt «concurente» mai 
multe propuneri, măsuri sau candidaţi”18.

Aşadar, „majoritatea absolută” se utilizează în trei 
cazuri de „concurenţă”:

a) propunerilor;
b) măsurilor ce urmează a fi luate;
c) candidaţilor.
A. „Concurenţa” propunerilor. Ca exemplu ne 

serveşte art.56 alin.(4) din Regulamentul Parlamen-
tului, potrivit căruia în situaţia în care dezbaterii Par-
lamentului îi sunt supuse mai multe proiecte de acte 
legislative ce vizează aceeaşi problemă care însă au la 
bază diferite concepţii. Parlamentul … prin votul ma-
jorităţii deputaţilor prezenţi, proiect care va fi dezbătut 
ca proiect de bază. Alt exemplu ne serveşte art.64 alin.
(2) din Regulamentul Parlamentului în conformitate 
cu care „în situaţia prevăzută la art.56 alin. (4) Par-
lamentul, la propunerea comisiei sesizate în fond, va 
hotărî, cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, care 
proiect va fi dezbătut ca proiect de bază. Celelalte pro-
iecte vor fi considerate de alternativă.

Iar potrivit art.64 alin.(1) din Regulamentul Par-
lamentului, în cazul în care comisia permanentă sesi-
zată în fond va propune Parlamentului: a) proiectele 
examinate în parte care abordează aceeaşi problemă 
şi bazate pe aceeaşi concepţie; sau b) proiecte înregis-
trate ce vizează modificarea şi/sau completarea mai 
multor articole din acelaşi act legislativ, Parlamentul 

va hotărî asupra acestor proiecte cu votul majorităţii 
deputaţilor prezenţi.

B. Concursul măsurilor ce urmează a fi luate: 
În conformitate cu art.50 alin.(12) din Regulamentul 
Parlamentului, conflictele de competenţe între comi-
siile permanente în cazul în care Preşedintele Parla-
mentului refuză a le soluţiona, atunci soluţia o va da 
Parlamentul cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.

Iar potrivit art.99 alin.(2) din Regulamentul Parla-
mentului, decizia de a transmite în direct şedinţele în 
plen ale parlamentului se adoptă cu votul majorităţii 
deputaţilor prezenţi.

Cererea de încheiere a dezbaterilor parlamentare la 
fel se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.

C. Concursul candidaţilor. Exemplu ne serveş-
te art.17 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului în 
conformitate cu care dacă fracţiunile parlamentare nu 
ajung la un acord asupra componenţei uneia sau mai 
multor comisii, Biroul permanent propune, iar Parla-
mentul hotărăşte cu votul majorităţii deputaţilor pre-
zenţi asupra candidaturilor propuse.

În fiecare caz în parte, va avea câştig de cauză 
proiectul măsurii sau candidatul care va obţine un 
număr mai mare de voturi în raport cu concurentul.

Majoritatea simplă exprimă „… jumătate plus 
unul dintre parlamentari prezenţi în momentul votu-
lui, dacă numărul acestora este par, sau de jumătate 
plus cifra de partajare, dacă numărul acestora este im-
par”19.

Această „majoritate simplă” este stabilită direct în 
textul Constituţiei anual. Aşa potrivit art.74 alin.(2) 
din Constituţie „Legile ordinare şi hotărârile se adop-
tă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi”. Această 
prevedere o regăsim în art.87 alin.(1) lit.c) din Regu-
lamentul Parlamentului. Pentru a determina care este 
această „majoritate simplă”, trebuie să pornim de la 
cvorum, care este egal cu 51 de deputaţi. În aceste 
circumstanţe, „majoritatea simplă” constituie 26 de 
voturi.

Potrivit art.92 alin.(1) din Regulamentul Parla-
mentului „Hotărârile cu privire la alegere, numire sau 
propunerile pentru numirea în funcţie a persoanelor 
oficiale de stat care, potrivit Constituţiei şi altor legi, 
se fac de către Parlament, se adoptă în condiţiile art.74 
alin.(2) din Constituţie”, adică cu votul majorităţii de-
putaţilor prezenţi. În acelaşi mod, se adoptă şi hotărâ-
rile Parlamentului cu privire la destituirea (revocarea) 
persoanelor oficiale vizate, cu excepţiile stabilite de 
legislaţie.

De remarcat însă că legislaţia în vigoare stabileşte 
în aceste cazuri fie votul majorităţii deputaţilor aleşi, 
fie votul calificativ (vom demonstra în continuare).

Pe când aprobarea, modificarea sau completarea 
ordinii de zi se face de către Parlament cu votul ma-
jorităţii deputaţilor prezenţi (art.45 alin.(1) şi art.46 
alin.(3) din Regulament).
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Şi moţiunile simple prin care se exprimă poziţia 
Parlamentului într-o anumită problemă de politică 
internă sau externă ori, după caz, într-o problemă ce 
a făcut obiectul unei interpelări, potrivit art.115 alin.
(1) din Regulament, se adoptă cu votul majorităţii de-
putaţilor prezenţi. La fel se adoptă şi actele exclusiv 
politice ale Parlamentului (art.121 alin.(4) din Regu-
lament.

Majoritatea absolută reprezintă jumătate plus 
unu, respectiv cifra de partajare, din numărul total al 
parlamentarilor20.

Majoritatea absolută se aplică în: a) domeniul 
numirii sau propunerii pentru numirea în funcţie a 
persoanelor oficiale, precum şi revocarea lor; b) acor-
darea votului de încredere Guvernului şi moţiunii de 
cenzură; c) adoptarea legilor organice.

A. În conformitate cu prevederile art.64 alin.(2) 
din Constituţie şi, respectiv, art.9 alin.(2) din Regu-
lament, Preşedintele Parlamentului se alege prin vot 
secret cu majoritatea voturilor deputaţilor aleşi.

Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg potrivi art.10 
din Regulament prin vot deschis cu votul majorităţii 
deputaţilor aleşi. Prin aceeaşi majoritate ei pot fi re-
vocaţi înainte de termen (art.11 alin.(3) din Regula-
ment.

Majoritatea absolută se aplică şi în cazul alegerii 
preşedinţilor, vicepreşedinţilor, secretarilor, membri-
lor şi membrilor supleanţi ai comisiilor parlamenta-
re permanente, speciale şi de anchetă (art.17 alin.(1); 
art.33 alin.(3) şi art.35 din Regulament). Iar potrivit 
prevederilor art.17 alin.(3) şi (4) din Regulament 
aceste persoane pot fi revocate cu votul majorităţii de-
putaţilor aleşi.

Regulamentul Parlamentului prin art.97 alin.(6) 
stabileşte că Parlamentul decide asupra cererii Pro-
curorului general privind ridicarea mandatului de de-
putat cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, exprimat 
secret.

B. Potrivit art.98 alin.(4) din Constituţie, în baza 
votului de încredere acordat de Parlament, Preşedin-
tele Republicii Moldova numeşte Guvernul. Această 
normă constituţională este „descifrată” în art.147 din 
Regulament, în conformitate cu care „Parlamentul 
acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii de-
putaţilor aleşi”.

Activitatea Guvernului este şi trebuie să fie me-
reu sub controlul parlamentar ca una din funcţiile 
reprezentanţei naţionale. În cazul în care activitatea 
Guvernului, în viziunea Parlamentului, nu mai cores-
punde politicii naţionale, el poate aplica faţă de Gu-
vern sancţiuni sub formă de neîncredere sau moţiune 
de cenzură.

Aşa potrivit art.106 alin.(1) din Constituţie, Par-
lamentul, la propunerea a cel puţin o pătrime din de-
putaţi, îşi poate exprima neîncrederea în Guvern, cu 
votul majorităţii deputaţilor.

Totodată, Guvernul, potrivit art.106/1 din Consti-
tuţie, îşi poate angaja răspunderea în faţa Parlamen-
tului asupra unui program, unei declaraţii de politică 
generală sau unui proiect de lege.

În această situaţie, Guvernul va fi demis, dacă 
moţiunea de cenzură, depusă în termen de 3 zile, a 
fost votată cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Nor-
mă stipulată şi în art.117 alin.(3) din Regulament, 
în conformitate cu care moţiunea de cenzură asupra 
activităţii Guvernului se adoptă cu votul majorităţii 
deputaţilor aleşi.

c. În conformitate cu prevederile art.74 alin.(1) 
din Constituţie, legile organice se adoptă cu votul ma-
jorităţii deputaţilor aleşi după cel puţin două lecturi. 
Această normă este dezvoltată în art.87 alin.(1) lit.b) 
din Regulament în conformitate cu care legile organi-
ce se adoptă „cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, ce 
constituie votul a cel puţin 51 de deputaţi”.

Domeniul sau materia rezervată regulamentării 
prin legi organice se enumeră în art.72 alin.(3) din 
Constituţie. Însă trebuie de remarcat materia indicată 
nu este limitativă, ci permite Parlamentului, ca uni-
ca autoritate legislativă, atunci când el consideră, să      
adopte legi organice şi în alte domenii.

Majoritatea calificată este determinată prin lege 
(calificată), ea exprimând de regulă 2/3 din totalul 
parlamentarilor21.

De ce „de regulă”? Deoarece practica constituţio-
nală cunoaşte şi alte „calificări”, cum ar fi 3/4; 4/5; 3/5 
etc., practică întâlnită şi în Republica Moldova.

Şi aici avem domenii diferite privind aplicarea ma-
jorităţii calificative, cum ar fi: a) alegerea în funcţii 
oficiale şi, respectiv, revocarea; b) domeniul legisla-
tiv.

A. Alegerea. Potrivit art.78, alin.(3) din Constitu-
ţie este ales Preşedinte al Republicii Moldova candi-
datul care a obţinut votul a trei cincimi din numărul 
deputaţilor aleşi. Nici o altă funcţie în stat nu prevede 
cu vot calificativ pentru numire sau alegere.

1.3. Demisia sau punerea sub acuzare
1.3.1. Demisia. Urmând logica instituţiilor, vom 

menţiona că în conformitate cu prevederile art.89 
alin.(1) din Constituţie, Preşedintele Republicii Mol-
dova poate fi demis de către Parlament cu votul a două 
treimi din numărul deputaţilor aleşi, în cazul săvârşi-
rii unor fapte care încalcă prevederile Constituţiei. F) 
Preşedintele Parlamentului, fiind ales cu majoritatea 
absolută, poate fi revocat, în schimb, cu o majoritate 
calificată. Aşa, potrivit art.64 alin.(2) din Constituţie 
şi, respectiv, art.11 alin.(2) din Regulamentul Parla-
mentului, Preşedintele Parlamentului poate fi revocat 
în orice moment prin vot secret de către Parlament 
cu o majoritate de, cel puţin, două treimi din voturile 
tuturor deputaţilor.

Votul calificativ cerut pentru demiterea Preşedin-
telui Republicii Moldova şi a Preşedintelui Parla-
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mentului este ca o garanţie în plus pentru exercitarea 
mandatului încredinţat şi o „protecţie” împotriva fluc-
tuaţiilor politice de moment.

1.3.2. Punerea sub acuzare. Dat fiind că în con-
formitate cu prevederile art.77 alin.(2) din Constituţie 
Preşedintele Republicii reprezintă statul şi este garan-
tul suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi 
integrităţii teritoriale a ţării, funcţii pe care nu le are 
nici o altă autoritate etatică22, respectiv, el rămâne sub 
incidenţa şi domnia legii. Iată de ce, în conformitate 
cu prevederile art.83 alin.(3) din Constituţie, Parla-
mentul poate hotărî punerea sub acuzare a Preşedin-
telui Republicii Moldova, cu votul a, cel puţin, două 
treimi din numărul deputaţilor aleşi, în cazul în care 
săvârşeşte o infracţiune.

B. Domeniul legislativ. De remarcat că este vorba 
doar de Constituţie şi legile constituţionale.

În conformitate cu art.1 din Legea Republicii 
Moldova nr.175-XIII din 07 iulie 1994 „Adoptarea 
Constituţiei Republicii Moldova ţine de competenţa 
exclusivă a Parlamentului”. Iar art.8 alin.(2) stabileş-
te că „Adoptarea Constituţiei în ansamblu se face cu 
votul a două treimi din numărul total de deputaţi şi se 
autentifică prin semnătura fiecărui deputat sub textul 
original al Constituţiei”23.

„Legile constituţionale”, în conformitate cu art.72 
alin.(2) din Constituţie, sunt cele de revizuire a Con-
stituţiei. Totodată, legiuitorul a stabilit în art.143 din 
Constituţie şi o altă formulă – „legea privind modifi-
carea Constituţiei”. Iar în art.87 alin.(1) lit.a) din Re-
gulamentul Parlamentului şi o a treia formulă „legile 
constituţionale”.

Este cazul să menţionăm amendamentele aduse 
Constituţiei prin includerea art.106/1 şi 106/2 în baza 
legii nr.1115-XIV din 05.07.200024.

Sintetizând cele menţionate, considerăm adecvat 
utilizarea formulei generale „legi constituţionale” 
care cuprinde legile de revizuire, modificare şi amen-
dare a Constituţiei.

Potrivit art.143 alin.(1) din Constituţie, legea 
privind modificarea Constituţiei se adoptă cu votul 
a două treimi din deputaţi. Iar potrivit art.84 alin.
(2) din Regulamentul Parlamentului, proiectul de 
lege constituţională, în întregime, se adoptă de către 
Parlament cu votul a două treimi din deputaţii aleşi, 

normă stipulată şi în art.87 alin.(1) lit.a) din acelaşi 
Regulament.

(Va urma)

Note:
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9 Constantinescu M., Muraru I., op.cit., p.50.
10 Ibidem, p.52
11 Ibidem.
12 Duverger M., Les partis politiques, Armand 

Colin, Paris, 1956, ediţia din 1976, p.439-447; după 
Constantinescu M., Muraru I., op.cit., p.52.

13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem, p.187.
18 Ibidem, p.51.
19 Ibidem, p.50-51.
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mandatului: teorie şi practică, în Revista Naţională 
de Drept, 2007, nr.3, p.13-16.

23 Legea Republicii Moldova nr.175-XIII din 07 iu-
lie 1994, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
1994, nr.6, art.57.

24 Legea  cu privire la modificare și completarea 
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13

Nr. 7, 2013 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

CU  PRIvIRE  LA  NATURA  jURIDICă  A 
CONTRACTULUI  DE  PARTENERIAT  PUBLIC-PRIvAT 
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REZUMAT
Contractul de parteneriat public-privat reprezintă o natură juridică de drept administrativ. Conform prevede-

rilor din Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr.170/2008, parteneriatul public-privat este contractul 
de lungă durată, încheiat între partenerul public şi partenerul privat pentru desfăşurarea activităţilor de interes 
public, fondat pe capacităţile fiecărui partener de a repartiza corespunzător resursele, riscurile şi beneficiile.

Cuvinte-cheie: contractul de parteneriat public-privat, reglementarea juridică, natura juridică a dreptului 
administrativ.

SUMMARY
Public-private partnership agreement wears a legal nature of administrative law. In according the Law on 

public-private partnership no.170/2008, public-private partnership is a long term contract between the public and 
the private partners, with the purpose of making activities of public interest, that is concluded on the capacities 
of each partner to respectively distribute resources, risks and benefits. 

Key-words: public-private partnership contract, the legal framework, the legal nature of administrative 
law.

Generalităţi. În Roma antică, dreptul era împăr-
ţit în două mari categorii: dreptul public (ius 

publicum) şi dreptul privat (ius privatum). Primul om 
care a realizat această divizare a fost jurisconsultul Ul-
pian. În viziunea sa, dreptul public avea rolul de a pro-
teja interesele publice (ale întregii societăţi), iar dreptul 
privat avea scopul de a proteja interesele persoanelor 
particulare. Normele dreptului public erau mai rigide, 
aveau caracter imperativ şi nu puteau fi modificate prin 
convenţii încheiate între particulari. În schimb, norme-
le dreptului privat erau mai flexibile, purtau caracter 
dispozitiv (permisiv) şi puteau fi modificate la voinţa 
părţilor: de exemplu, la încheierea unui contract, părţile 
erau libere să stabilească denumirea şi conţinutul acelui 
contract, fără încălcarea principiilor generale de drept1. 
Această diviziune s-a păstrat riguros până în zilele 
noastre în sistemul de drept romano-german, din care 
face parte şi sistemul de drept al Republicii Moldova. 

Formula juridică în colaborarea dintre sectorul 
public şi cel privat este contractul de parteneriat pu-
blic-privat. Reglementarea legală a contractului este 
asigurată de Legea cu privire la parteneriatul public-
privat nr.179/20082 şi Regulamentul privind proce-
durile standard şi condiţiile generale de selectare a 
partenerului privat, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.476/20123. Conform legii, parteneriatul public-pri-
vat este contractul de lungă durată, încheiat între par-
tenerul public şi partenerul privat pentru desfăşurarea 
activităţilor de interes public, fondat pe capacităţile fi-
ecărui partener de a repartiza corespunzător resursele, 
riscurile şi beneficiile (art.2). Prin urmare, interesul de 
a elucida natura juridică a contractului de parteneriat 
public-privat rezultă din însăşi definiţia acestui contract 
şi se manifestă prin protecţia ce se cuvine s-o asigure 
statul domeniului proprietăţii şi libertăţii contractuale, 
consolidării încrederii cetăţenilor într-un stat puter-
nic, dinamic şi prosper din punct de vedere economic, 
adaptat mutaţiilor care au loc în toate domeniile vieţii 

social-economice4. În contextul respectiv, este şi firesc 
ca cetăţenii să ceară de la stat prestarea cât mai eficientă 
a serviciilor publice pentru a satisface interesul general, 
dar şi protejarea interesului particular.

Cercetările ştiinţifice au demonstrat că ceea ce este 
valabil unei anumite ramuri de drept poate fi uşor con-
trazis de realităţile proprii unei alte ramuri de drept5. 
Aplicând logica respectivă la contractul de parteneri-
at public-privat, atestăm că acesta prezintă numeroa-
se puncte de tangenţă atât cu dreptul public, cât şi cu 
dreptul privat, iar de aici rezultă interesul de a stabili 
locul contractului în cadrul acestor două mari ramuri de 
drept. Bineînţeles că nu putem elabora o veritabilă te-
orie a contractului de parteneriat public-privat, fără în-
cercarea de a analiza şi de a compara instituţia respecti-
vă prin prisma dreptului administrativ şi dreptului civil. 
În măsura în care ne vom limita la tratarea contractului 
de parteneriat public-privat, din perspectiva unei sin-
gure ramuri de drept, nu vom reuşi înţelegerea actului 
juridic în integritatea sa şi nici clarificarea unor situaţii 
aparte care pot surveni în practică. 

Definirea conceptelor de „act administrativ”, 
„contract administrativ”, „contract civil” şi „con-
tract normativ”. Doctrina de specialitate gravitează 
în jurul ideii că raporturile de parteneriat public-privat 
sunt fundamentate pe contracte de origine administra-
tivă sau civilă. În scopul elucidării acestei probleme, 
vom porni de la definirea conceptelor nominalizate. În 
prezent se vorbeşte tot mai frecvent despre contractul 
administrativ. Geneza contractelor administrative se 
pierde în negura veacurilor. Bunăoară, în Roma anti-
că, pământurile cucerite de romani erau transformate în 
ager publicus (proprietate a statului roman). Statul re-
partiza aceste terenuri spre folosinţa patricienilor prin-
tr-un contract de drept public, deosebit de cel din drep-
tul privat prin existenţa unei clauze exorbitante (dero-
gatorii de la dreptul comun) sub forma unui interdict 
(ordin) pretorian – interdicta de precario – care garanta 
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statului posibilitatea de a cere restituirea lui ager publi-
cus de la patricieni oricând, fără a exista vreun termen 
în această privinţă6.

Definiţia legală a actului administrativ este dată 
în Legea contenciosului administrativ nr.793 din 
10.02.20007. Conform art.2, act administrativ în-
seamnă „manifestarea juridică unilaterală de voinţă, 
cu caracter normativ sau individual, a unei autorităţi 
publice, emis în vederea organizării executării sau exe-
cutării concrete a legii”. Actului administrativ îi sunt 
proprii un şir de trăsături caracteristice: în primul rând, 
este un act juridic; în al doilea rând, este forma prin-
cipală de activitate a organelor administraţiei publice, 
fiind obligatoriu pentru îndeplinire şi respectare; în al 
treilea rând, are o putere juridică inferioară legii; în a 
patrulea rând, poate fi uşor identificat datorită denu-
mirilor sale: decizie, ordin, instrucţiune, regulament, 
dispoziţie, hotărâre, permis, autorizaţie etc.8. 

Aceeaşi lege a contenciosului administrativ defineş-
te contractul administrativ în felul următor: „contract 
încheiat de autoritatea publică, în virtutea prerogative-
lor de putere publică, având ca obiect administrarea 
şi folosirea bunurilor proprietate publică, executarea 
lucrărilor de interes public, prestarea de servicii pu-
blice, activitatea funcţionarilor publici care reiese din 
relaţiile de muncă reglementate de statutul juridic al 
acestora” (art.2), de unde reiese că contractele admi-
nistrative ar reprezenta o excepţie a contractelor în sens 
clasic. Acestea se deosebesc de contractele din dreptul 
privat, fiind o categorie a actelor administrative, în care 
una din părţi este o autoritate publică, iar cealaltă – un 
subiect de drept privat (persoană fizică sau juridică) au-
torizat să presteze servicii publice9. Menţionăm şi fap-
tul că ceea ce în Republica Moldova înseamnă contract 
administrativ, în legislaţia Uniunii Europene este expri-
mat prin noţiunea de „contracte publice” (marchés pu-
blics), aceasta reprezentând un contract cu titlu oneros, 
încheiat între o autoritate publică şi un agent economic. 
În majoritatea cazurilor, contractele publice se reduc la 
simpla achiziţie de mărfuri sau la prestarea de servicii. 
Dreptul aplicabil în relaţiile contractuale din interiorul 
unui stat este dreptul naţional, iar în relaţiile intracomu-
nitare se aplică dreptul comunitar10. 

În doctrina de specialitate, Verginia Vedinaş defineş-
te contractul administrativ ca fiind un acord de voinţă 
dintre o autoritate publică, aflată pe poziţie de superio-
ritate juridică, pe de o parte, şi alţi subiecţi de drept, pe 
de altă parte (persoane fizice, persoane juridice sau alte 
organe ale statului subordonate celeilalte părţi), prin 
care se urmăreşte satisfacerea unui interes general, prin 
prestarea unui serviciu public, efectuarea unei lucrări 
publice sau punerea în valoare a unui bun public, su-
pus unui regim de putere publică11. Profesorul Antonie 
Iorgovan, în Tratatul de drept administrativ, identifică 
o serie de particularităţi ale contractului administra-
tiv, dintre care mai relevante ar fi că: a) reprezintă un 
acord de voinţă între o autoritatea publică şi un particu-
lar; b) părţile trebuie să accepte unele clauze de natură 
reglementară stabilite de lege sau, în baza legii, prin 
hotărârea Guvernului (clauze reglementare); c) părţile 
au înţeles că se vor supune unui regim juridic de drept 
public; d) soluţionarea litigiilor este de competenţa in-

stanţelor naţionale de contencios administrativ, dacă 
legea nu dispune altfel12. Autorul monografiei „Con-
tractele administrative”, Cătălin-Silviu Săraru, relie-
fează că contractele administrative pot avea ca obiect 
punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, exe-
cutarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor 
publice, achiziţiile publice, împrumutul public, precum 
şi alte categorii de contracte cărora li se aplică un regim 
de drept public13. 

Efectuând un studiu asupra conceptului de contract 
administrativ, profesorii Ion Guceac şi Victor Balmuş 
sunt de părere că distincţia principală dintre contractele 
administrative şi contractele civile rezidă, în special, în 
poziţia privilegiată a autorităţilor publice în cazul pri-
mului tip de contracte şi în condiţiile egale ale oricărei 
persoane fizice sau juridice a acestora în cazul celui de-
al doilea tip de contracte. În acelaşi timp, ambele tipuri 
de contracte se încheie în baza unui acord de voinţă, ge-
nerator de drepturi şi obligaţii pentru părţile contractan-
te14. Profesorul Eugen Popa subliniază că, în contractul 
administrativ, autoritatea contractantă urmăreşte o mai 
bună funcţionare a serviciului public în interesul colec-
tivităţii, de aceea nu există egalitatea părţilor contrac-
tante şi nici un echilibru perfect de interese. Elaborarea 
clauzelor contractuale nu rezultă din negocierea părţi-
lor contractante, „deoarece una din părţi – administraţia 
– stabileşte în mod unilateral clauzele, iar cealaltă le 
poate doar accepta sau refuza în bloc”15.

Autorităţile administraţiei publice pot încheia con-
tracte supuse regimului de drept privat (contracte civi-
le), precum o fac particularii, şi contracte supuse unui 
regim de drept public, numite şi contracte administrati-
ve. În cazul contractelor administrative, autoritatea pu-
blică acţionează ca detentor al puterii publice în scopul 
realizării unui serviciu public sau unui interes general 
(de exemplu, contractele de concesiune, contractele de 
achiziţie publică)16. Profesorul francez L.Richer relevă 
că specificitatea acestor contracte este exprimată prin 
prerogativele exorbitante de care administraţia publică 
se bucură la încheierea acestor contracte, pe inegali-
tatea subiecţilor, fondată pe exerciţiul puterii publice 
şi pe responsabilitatea faţă de interesul general, având 
ca obiect domenii exclusive17. Alţi autori francezi            
(Ch.Debbasch, F.Colin) susţin că categoria contracte-
lor administrative s-a dezvoltat prin adaptarea la rea-
lităţile sociale şi, îndeosebi, la cele politice, precum şi 
la ofertele constante parvenite din partea doctrinei şi a 
jurisprudenţei18.

Având un punct de vedere separat şi fiind împotriva 
tuturor opiniilor redate până acum în literatura juridi-
că de specialitate, profesorul Dorin Cimil aduce critici 
dure teoriei contractului administrativ, favorizând te-
oria contractelor civile. Autorul menţionează că „ra-
porturile dintre subiecţii de drept public şi cei de drept 
privat de fiecare dată se stabilesc pe baze juridico-civi-
le, cum sunt: egalitatea, autonomia de voinţă, autono-
mie şi răspundere patrimonială”. Se aduc şi argumente 
că: „în cazul încheierii contractului cu un subiect de 
drept public, diferenţa de încheiere a unui contract între 
subiecţii de drept privat constă în faptul că condiţiile 
ofertei de a contracta nu sunt stabilite de acest subiect, 
adică prerogativa modelării ofertei din partea subiectu-
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lui de drept public lipseşte, oferta, în linii mari, este de-
terminată de prevederile legale. Statutul juridic special 
al subiectului de drept public este caracterizat de acest 
regim juridic, iar contractantul său, subiectul de drept 
privat, are libertatea de a contracta în aceste condiţii, 
sau a refuza condiţiile propuse. În astfel de condiţii, 
caracterul relaţiilor dintre subiecţii de drept public şi 
cei de drept privat în cadrul raporturilor de vânzare a 
mărfurilor, prestare a serviciilor, executare de lucrări în 
folosul subiectului public rămâne de natură juridico-ci-
vilă”19. În continuare, fără a se abate de la convingerile 
sale, autorul ajunge la o concluzie inedită şi definitivă 
că „caracterul relaţiilor dintre subiecţii de drept public 
şi cei de drept privat rămâne de natură juridico-civilă, 
iar ideea în cauză este susţinută şi dezvoltată de civilişti 
în detrimentul teoriei „contractului administrativ”, pro-
movată de tabăra oponentă a administrativiştilor”20. 

În ce ne priveşte, suntem parţial de acord cu opinia 
autorului. Recunoaştem faptul că încă de la originile 
sale contractul a fost un instrument de drept privat, dar 
în prezent el este utilizat cu succes şi în administraţia 
publică. În acelaşi timp, realitatea socială nu poate fi 
împărţită în spaţii net delimitate care să-şi revendice o 
apartenenţă clară fie la sfera publică, fie la cea priva-
tă, de aceea dreptul reglementează raporturi sociale în 
care publicul se întâlneşte inevitabil cu privatul. Mai 
mult ca atât, întregul sistem de drept romano-german 
este alcătuit din binomuri, precum: interes public–in-
teres privat; domeniu public–domeniu privat; serviciu 
public–serviciu privat; gestiune publică–gestiune pri-
vată; contracte publice–contracte private; jurisdicţii de 
drept public–jurisdicţii de drept privat, motiv din care 
este foarte dificil a efectua o departajare clară între 
sfera publică şi sfera privată21. 

Asemănarea dintre contractele administrative şi 
contractele civile rezidă în faptul că ambele sunt acte 
juridice, fiind încheiate cu intenţia de a produce efec-
te juridice, iar din momentul în care au fost încheiate, 
aceste contracte sunt obligatorii spre executare22. Ca şi 
contractele civile, contractele administrative sunt con-
tracte: sinalagmatice (autoritatea publică şi subiectul de 
drept privat având obligaţii reciproce), cu titlu oneros 
(autoritatea administrativă urmăreşte realizarea inte-
resului public, iar particularul – obţinerea unui câştig 
patrimonial); cu executare succesivă în timp; solem-
ne (trebuie încheiate doar în anumite forme cerute de 
lege); de adeziune (clauzele contractului administrativ 
fiind stabilite unilateral de autoritatea publică (n.n. – 
din acest punct de vedere, contractele administrative 
mai degrabă se deosebesc de contractele civile)); co-
mutative (atât organul administrativ, cât şi particularul 
cunoscându-şi întinderea obligaţiilor din momentul în-
cheierii contractului)23. 

În continuare, vom încerca să identificăm elemen-
tele de diferenţiere dintre contractele administrative şi 
contractele civile. În primul rând, contractele adminis-
trative se încheie, de regulă, prin alegerea partenerului 
de către autoritatea publică în urma licitaţiei publice 
organizate în acest scop, pe când, în cazul contractelor 
civile, părţile se aleg, în mod liber, una pe cealaltă. În al 
doilea rând, contractul administrativ cuprinde clauze 
reglementare stabilite unilateral de o autoritate publică 

şi clauze contractuale, negociate de părţi, în timp ce în 
contractele de drept privat părţile contractante stabi-
lesc, de comun acord, toate clauzele contractului. În al 
treilea rând, contractul administrativ serveşte un inte-
res public, fiindu-i aplicabil regimul de drept public, 
în timp ce contractele civile servesc un interes privat. 
În al patrulea rând, autoritatea publică care încheie 
contractul are asigurată plata preţului pentru că, în ca-
zul autorităţilor publice, orice cheltuială trebuie să fie 
prevăzută în buget cu suma corespunzătoare, în timp 
ce în cazul contractelor civile, plata preţului rămâne la 
posibilitatea cocontractantului24. 

Profesorul Alexandru Negoiţă susţine că, prin natu-
ra lor, contractele administrative sunt identice cu con-
tractele de drept civil, deosebirea constând în regimul 
juridic aplicabil. Astfel, spre deosebire de contractele 
de drept civil, contractele administrative sunt supuse şi 
unor reguli de drept public care fac parte din regimul 
juridic administrativ25. În legătură cu regimul juridic al 
contractelor administrative, Eugen Popa arată că acesta 
are la bază două elemente importante: a) Inegalitatea 
juridică a părţilor, în conformitate cu care autoritatea 
publică acţionează ca titulară a unor prerogative publi-
ce care decurg din interesul general pe care îl apără şi 
îl promovează. Acordul de voinţe apare astfel pe fon-
dul unei inegalităţi juridice între cocontractanţi, ce de-
curge din poziţia de superioritate a autorităţii publice; 
b) Autoritatea publică, parte în contract, nu dispune 
de o libertate de voinţă identică cu cea reglementată 
de dreptul privat. Competenţa persoanelor juridice de 
drept public este determinată de lege, fiind circumscri-
să realizării interesului general şi, din acest motiv, ea 
este expres determinată prin actul constitutiv sau actul 
normativ de organizare şi funcţionare a autorităţii re-
spective26. 

Actualmente, în literatura juridică deseori se ve-
hiculează cu termenii „contract normativ”, „contract 
normativ-juridic”, „contract cu conţinut normativ” sau 
„contract-tip”, fiind identificate de către autorii lor pen-
tru marcarea, în esenţă, a unuia şi aceluiaşi fenomen 
juridic. Însă ştiinţa juridică contemporană nu a elaborat 
deocamdată o concepţie unică a contractului normativ, 
ceea ce înseamnă că problema rămâne actuală27. Doc-
trina aduce doar câteva exemple de contracte normati-
ve: ca izvor al dreptului constituţional – Magna Charta 
Libertatum (convenţie încheiată în Anglia în anul 1215 
între baronii, cavalerii şi orăşenii răsculaţi, pe de o 
parte, şi regele Ioan fără de Ţară, pe de altă parte, re-
glementând raporturile dintre aceste stări şi monarh), 
şi contractele încheiate între statele componente în ve-
derea creării unei federaţii; ca izvor al dreptului muncii 
– contractul colectiv de muncă; ca izvor al dreptului 
internaţional public – tratatul.

Ideea potrivit căreia contractul de parteneriat pu-
blic-privat ar reprezenta un contract normativ este 
fundamentată pe raţionamente de ordin teoretic, dar, în 
acest context, este important de a nu confunda contrac-
tul normativ (care este întâlnit mai rar), cu contractul 
administrativ. Prin intermediul contractelor normative 
sunt promovate „chestiunile guvernării, administrării 
şi autoadministrării, însă nici pe departe toate, ci doar 
cele care admit forma convenţională de reglementare 
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juridică”28. Particularitatea distinctivă a contractelor 
normative constă în caracterul lor predominant public, 
care se manifestă în faptul că părţi ale contractului sunt 
în special instituţiile publice (statul, organele statu-
lui, autorităţile publice locale etc.) şi scopul principal 
este unul public, a cărui esenţă constă în exprimarea 
adecvată şi satisfacerea deplină a intereselor publice29. 
Importanţa contractelor normative rezidă în faptul că 
dreptul, în esenţa sa, cu unele excepţii, „se negociază” 
cu subiecţii dreptului privind conduita legal-semnifica-
tivă în societate, în orice situaţie şi cu diferite ocazii. 
O astfel de interpretare a dreptului s-a format încă în 
antichitate, de aceea juriştii romani considerau acordul 
poporului factor universal în crearea juridică, reducând 
la contract atât legea, cât dreptul comun30. În acest con-
text, se susţine că deşi instituie norme juridice, contrac-
tul normativ nu reprezintă un tip de act normativ, ci este 
un izvor de drept independent, o categorie juridică31. 
Expunându-ne opinia, suntem categoric împotriva 
conceptului potrivit căruia contractul de parteneriat 
public-privat ar face parte din categoria contractelor 
normative. Aşa cum am relatat mai sus, lista contracte-
lor normative este una exhaustivă, fiind reprezentată de 
contractele colective de muncă, de tratatele (convenţi-
ile) internaţionale şi, în semn de respectare a tradiţiei 
istorice, de celebra Magna Charta Libertatum. Mai 
mult ca atât, efectuând o cercetare amplă a literaturii 
de specialitate, putem uşor constata că în rândul doc-
trinarilor teoria contractelor normative generează nu-
meroase confuzii la nivel de înţelegere şi interpretare, 
fiind lipsită de claritate. În acest context, ideea aplică-
rii teoriei contractului normativ în sfera parteneriate-
lor public-private aproape că nu are susţinere. 

Apartenenţa juridică a contractului de partene-
riat public-privat. Majoritatea autorilor sunt de părere 
că contractul de parteneriat public-privat poartă natură 
juridică de drept administrativ. Astfel, profesorii Oliviu 
Puie şi Daniela Marta subliniază apartenenţa contrac-
tului de parteneriat public-privat la categoria contracte-
lor administrative, întrucât autorităţile contractante sunt 
autorităţi publice care acţionează în virtutea capacităţii 
lor de drept administrativ32. Un punct de vedere similar 
este împărtăşit de către cercetătorul Iulian Avram, potri-
vit căruia, sub aspect de reglementare, aceste contracte 
administrative sunt supuse atât dispoziţiilor dreptului 
comun (Codului civil), cât şi regulilor specifice dreptu-
lui public33. Aceeaşi linie de gândire o întâlnim la auto-
rul Vasile Pătulea care relatează că raporturile juridice 
ce se leagă în cadrul parteneriatelor public-private între 
autorităţile publice şi investitorii privaţi depăşesc sfera 
dreptului civil pur, având dimensiuni care se apropie 
mai mult de dreptul public. Anume acesta, în viziunea 
autorului, este motivul care ne arată limpede că avem 
de-a face cu un contract sui generis, ce are o reglemen-
tare şi este supus unui regim juridic mixt public şi pri-
vat34. Prezintă interes şi o altă viziune, ce aparţine dnei 
profesor Rodica Narcisa Petrescu, care susţine că, de 
lege lata, contractul de parteneriat public-privat poate 
fi socotit o variantă a contractului de concesiune, iar ca 
natură juridică – un contract administrativ35. Alţi autori 
au mers şi mai departe, arătând existenţa unor simi-
litudini între regimul juridic aplicabil contractului de 

concesiune şi regimul juridic aplicabil contractului de 
parteneriat public-privat, astfel încât s-a pus întrebarea 
dacă nu ar fi fost suficiente în această materie Legea 
cu privire la concesiuni sau chiar Legea administraţiei 
publice locale?36. În fine, doctrinarul Mariana Stancu-
Ţipişcă ajunge la concluzia că contractul de parteneriat 
public-privat este un contract administrativ, chiar dacă 
resursele materiale şi financiare angrenate în parteneri-
at au provenienţă privată37. 

Este ştiut faptul că statul poate să aibă doar o singu-
ră personalitate juridică, în orice împrejurare. Persona-
litatea juridică a statului cuprinde capacitatea de drept 
public şi capacitatea de drept privat, ambele capacităţi 
fiind exercitate de una şi aceeaşi autoritate publică. 
Având în vedere acest considerent, se apreciază că toate 
contractele prin care autorităţile publice pun în valoare 
bunuri proprietate privată sunt încheiate în baza actului 
administrativ şi combină procedura dreptului public cu 
cea a dreptului privat. În acelaşi timp, pornind de la 
principiul că capacitatea de drept civil este determinată 
şi limitată de necesitatea administrativului, aceste con-
tracte trebuie calificate contracte administrative şi, pe 
cale de consecinţă, ar trebui să intre sub incidenţa legii 
contenciosului administrativ38. Expunându-ne opinia, 
pe măsură ce în legislaţia şi în doctrina altor state na-
tura juridică a contractului de parteneriat public-privat 
este bine delimitată (ea fiind, în mare parte, în favoarea 
naturii juridice administrative), atunci în legislaţia na-
ţională nu putem vorbi despre un veritabil contract de 
parteneriat public-privat, fiindcă acesta, ca atare, se află 
în proces de formare. Legea cu privire la parteneriatul 
public-privat stabileşte că parteneriatul public-privat se 
poate realiza prin mai multe forme contractuale, pre-
cum: antrepriza, prestări de servicii, administrarea fidu-
ciară, locaţiunea, arenda, concesiunea, societatea civilă 
(art.18 alin.(1)). Luând în consideraţie că contractele 
respective sunt reglementate de normele Codului civil 
al Republicii Moldova39, o primă concluzie ar fi că ra-
porturile de parteneriat public-privat poartă natură juri-
dică civilă. În realitate, situaţia este diferită. 

În pofida tradiţiei acumulate şi care explică natura 
juridică de drept administrativ a contractului de partene-
riat public-privat, o situaţie bizară a survenit în legisla-
ţia din România odată cu modificările operate la Legea 
cu privire la parteneriatul public-privat nr.178/2010, 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.39/2011. 
Conform noilor modificări, competenţa de judecare a 
pricinilor survenite din relaţiile de parteneriat public-
privat a fost atribuită secţiei comerciale a tribunalului 
în circumscripţia căruia se află sediul partenerului pu-
blic. Doctrina susţine că prin aceste acţiuni, legiuitorul 
român a calificat contractul de parteneriat public-privat 
ca fiind contract comercial, în dezacord cu majorita-
tea opiniilor exprimate în literatura de specialitate de-a 
lungul timpului, în sensul cărora aceste contracte sunt 
administrative, întrucât, cel puţin, una dintre părţile 
contractante este un partener public40. 

Un rol important în identificarea raporturilor de 
parteneriat public-privat îi revine instituţiei calificării. 
Conform unui studiu efectuat de profesorul Dorin Ci-
mil, calificarea contractelor parcurge patru etape suc-
cesive: prima etapă reprezintă cercetarea acordului de 
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voinţă a părţilor pentru a stabili dacă acest acord juri-
dic este generator de efecte juridice. În a doua etapă 
se apreciază elementele calificative de bază care deter-
mină esenţa şi natura juridică a raporturilor contractu-
ale, de exemplu, dacă contractul este sinalagmatic sau 
unilateral, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, comutativ 
sau aleatoriu etc.41. Etapa a treia a calificării presupune 
atribuirea contractului la o anumită categorie, precum: 
de înstrăinare, de prestare a serviciilor, de asigurare etc. 
În fine, a patra etapă a acestui proces constă în stabili-
rea valabilităţii juridice a contractului42. 

Acelaşi autor, într-o altă lucrare ştiinţifică, identifi-
că două criterii de calificare a contractului: acordul de 
voinţă şi scopul juridic. În temeiul acestor criterii, se 
menţionează că înţelegerea contractuală devine obliga-
torie între părţi, independent de alţi factori obiectivi, 
precum forma de exprimare a înţelegerii sau transmite-
rea efectivă a bunului. Altfel vorbind, la baza construc-
ţiei contractului civil stă principiul consensualismului, 
percepţie bazată pe anumite reguli de morală: a ţine 
cuvântul, a fi de bună-credinţă, a respecta interesele ce-
luilalt etc.43. Expunându-ne punctul de vedere, recu-
noaştem importanţa ce revine principiului consensua-
lismului în relaţiile contractuale dintre părţi, însă regula 
respectivă nu poate fi aplicată în cazul contractelor de 
parteneriat public-privat, unde simpla înţelegere dintre 
autoritatea publică şi investitorul privat nu va produce 
efecte juridice. Orice relaţie de parteneriat public-pri-
vat urmează a fi realizată conform exigenţelor stabilite 
de Legea nr.179/2008 şi de Regulamentul nr.476/2012, 
precum: identificarea şi aprobarea obiectelor proiecte-
lor de parteneriat public-privat, elaborarea studiului de 
fezabilitate, crearea comisiei de selectare prin concurs 
a partenerului privat, publicarea informaţiilor în Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova, evaluarea ofertelor 
şi selectarea celei mai bune oferte, iar autoritatea pu-
blică va încheia contractul de parteneriat public-privat 
cu ofertantul desemnat învingător de către comisia de 
concurs. 

Generalizând cele expuse, putem concluziona 
că, după natura sa juridică, contractul de parteneriat 
public-privat este un contract administrativ din urmă-
toarele considerente: În primul rând, structura-cadru a 
contractului de parteneriat public-privat este instituită 
printr-un act normativ, şi anume, Anexa nr.2 la Regu-
lamentul privind procedurile standard şi condiţiile ge-
nerale de selectare a partenerului privat, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.476/2012. În al doilea rând, 
una dintre părţile semnatare ale contractului de parte-
neriat public-privat este în mod obligatoriu autoritatea 
publică, centrală sau locală (art.11 lit.(e), art.15 alin.
(2) lit.(a) din Legea cu privire la parteneriatul public-
privat). Autoritatea publică acţionează în virtutea ca-
pacităţii sale de drept administrativ conferită prin lege, 
motiv pentru care părţile se găsesc în poziţie de ine-
galitate juridică. Deşi contractul de parteneriat public-
privat conţine şi clauze susceptibile de negociere, cele 
mai multe însă sunt stabilite în mod unilateral de către 
autoritatea publică. Astfel, în Anexa nr.2 a Regulamen-
tului nr.476/2012 există o notă care stabileşte că forma, 
structura şi conţinutul contractului vor fi negociate şi 
finalizate luând în considerare secţiunile (clauzele uni-

laterale – n.n.) din contractul-cadru. Însă nu trebuie de 
înţeles că clauzele unilaterale ar fi nişte prevederi rigi-
de, ci dimpotrivă, Regulamentul stabileşte că acestea 
pot fi detaliate şi li se pot adăuga şi alţi termeni specifici 
proiectului de parteneriat public-privat care urmează a 
fi semnat. 

În al treilea rând, alegerea investitorului privat se 
face nu la întâmplare, ci în baza unui concurs, orga-
nizat în corespundere cu prevederile legii, prin ela-
borarea unui studiu de fezabilitate, publicarea în Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova a unui comu-
nicat informativ privind desfăşurarea concursului de 
selectare a partenerului privat, crearea unei comisii de 
selectare etc. În al patrulea rând, relaţia contractuală 
dintre autoritatea publică şi investitorul privat îmbracă 
anumite formalităţi, mai complexe decât cele specifi-
ce contractelor de drept civil, cum ar fi: respectarea 
uneia din formele contractuale de realizare a partene-
riatului public-privat (art.18 din Lege) şi a uneia din 
modalităţile de realizare a contractelor de parteneriat 
public-privat (art.19 din Lege), exigenţe cu privire la 
forma şi structura contractului (art.20 din Lege). For-
malităţile sunt impuse de legiuitor în scopul realizării 
cu succes a serviciului public sau a lucrărilor vizate 
în contract. Datorită formalităţilor cerute de lege, ad-
ministraţia este obligată să analizeze cu mare atenţie 
consecinţele actului pe care urmează să-l emită. În 
schimb, investitorul privat are mai puţine posibilităţi 
de negociere a clauzelor contractuale, fiindcă acestea, 
în mare parte, sunt formulate din start. În al cincilea 
rând, în caz de conflict, participanţii la concursul de 
selectare a investitorului privat îşi pot apăra drepturile 
încălcate pe cale judiciară, prin intermediul instanţei 
de contencios administrativ. În conformitate cu preve-
derile Legii nr.179/2008, participanţii la concurs ale 
căror oferte au fost respinse, sunt în drept să conteste 
decizia comisiei privind desemnarea partenerului pri-
vat. Decizia comisiei de respingere a contestaţiei sau 
neinformarea în termen acordă solicitantului posibi-
litate de a se adresa în instanţa de contencios admi-
nistrativ (art.29 alin.(6) şi (7))44. Argumentul respec-
tiv constituie un indiciu forte şi definitoriu în favoarea 
tezei că contractul de parteneriat public-privat mani-
festă o natură juridică de drept administrativ, fiind un 
exemplu tipic de contract administrativ. 
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41 De regulă, elementele calificative ale unui raport juridic 
contractual îşi găsesc reflectarea în noţiunea legală a contrac-
tului sau în aprecierea obiectului şi conţinutului contractului 
dat de către părţi. Importanţa etapei respective de calificare 
se reduce la identificarea direcţionării obligaţiilor contractuale 
la o anumită grupă de obligaţii civile. De exemplu, din defi-
niţia legală a parteneriatului public-privat prevăzută în art.2 
din Legea cu privire la parteneriatul public-privat se deduce 
că acesta reprezintă un contract numit, cu titlu oneros şi sina-
lagmatic. 

42 Cimil D., Interesul modern al calificării contractelor, în 
Rezumatele comunicărilor la Conferinţa ştiinţifică internaţio-
nală „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii 
de inovare”, consacrată aniversării a 65-a a USM, din 21-22 
septembrie 2011, vol. I, CEP USM, Chişinău, 2011, p.162.

43 Cimil D., Ideologia şi economia contractului civil, în  
Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interfe-
renţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”: Re-
zumatele comunicărilor, CEP USM, Chişinău, 2012, p.159.

44 În temeiul Legii contenciosului administrativ nr.793/2000, 
litigiu de contencios administrativ este orice litigiu generat fie 
de un act administrativ, fie de nesoluţionarea în termenul legal 
a unei cereri privind recunoaşterea unui drept recunoscut de 
lege, în care, cel puţin, una dintre părţi este o autoritate publi-
că sau un funcţionar al acestei autorităţi (art.2). 
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REZUMAT
Aplicarea dreptului – activitate complexă –, este realizată prin declanșarea și desfășurarea nenumăratelor 

raporturi juridice care se concretizează într-un rezultat specific – actul de aplicare. Actele aplicării dreptului 
servesc ca mijloc de reglementare individual-juridică a relațiilor sociale. 

Sunt examinate opinii ale specialiștilor privind noțiunea și clasificarea actelor aplicării drepturilor. 
Cuvinte-cheie: actele aplicării dreptului, aplicarea dreptului, stat de drept, clasificarea actelor, realizarea 

dreptului, executare organizațională. 
SUMMARY

Application of law is a complex activity, which is realized by starting and deploying of a great number of 
juridical relations, which are concretized in a specific result – the act application. The acts of application of law 
serve as a means of regulation of the individual-juridical social relations. 

There are examined opinions of specialists concerning the notion and classification of acts of application of laws. 
Key-words: acts of application of law, application of law, law state, classification of acts, application of law, 

organizational execution.

Aplicarea dreptului reprezintă o activitate exer-
citată de autorităţile publice, persoanele ofici-

ale şi, în limitele determinate, de organizaţii obşteşti, 
în forme prevăzute în special de lege. Activitatea de 
aplicare a dreptului reclamă o intensă mobilizare a tu-
turor resurselor şi mijloacelor de care dispun organele 
statului de drept, fiecare potrivit sarcinilor, structurii şi 
principiilor de funcţionare. 

Ca activitate complexă, realizată prin declanşarea şi 
desfăşurarea nenumăratelor raporturi juridice, aplica-
rea dreptului se concretizează într-un rezultat specific 
– actul de aplicare. El finalizează, de fapt, activitatea 
concretă a organului de stat, purtător al unei atribuţii 
de putere, în conformitate cu competenţa sa, şi reflectă 
toate etapele (fazele) de aplicare a dreptului.

Actele de aplicare a dreptului servesc ca mijloc de 
reglementare individual-juridică a relaţiilor sociale. 
Ele, împreună cu actele normative, reprezintă una din 
formele dirijării statale cu societatea. Fiind emise acte-
le, organele de stat competente şi unele organizaţii ob-
şteşti, ce sunt împuternicite, efectuează administrarea 
tuturor domeniilor sociale1. 

Două trăsături de bază ale actului de aplicare a drep-
tului identifică conţinutul noţiunii sale. Prima dintre ele 
– caracterul autoritar-statal. Această trăsătură înrudeşte 
actele aplicării dreptului cu alte acte juridice, ce emană 
de la organele statale şi au destinaţie de a reglementa 
relaţiile sociale. Dar, dintre toate actele asemănătoare, 
actul de aplicare a dreptului se evidenţiază prin a doua 
trăsătură: caracterul autoritar, individualizarea regulilor 
generale de comportare – norma juridică, existenţa în 
ea a indicaţiilor individuale, ce nasc, modifică sau înce-
tează raporturile juridice2. 

Uneori, actele de aplicare a dreptului nu nasc ra-
porturi juridice, dar numai constată existenţa lor con-

comitent cu verificarea corespunzătoare (de exemplu, 
acţiunea de recunoaştere a paternităţii, faţă de cei care 
sunt dispăruţi fără veste etc.). Însă un asemenea act 
este indispensabil legat cu raporturile juridice, repre-
zintă forma exterioară a expunerii. De aceea, nu se vor 
considera acte de aplicare a dreptului acele documente 
oficiale, care au semnificaţie juridică, formează stări 
specifice, dar nemijlocit nu nasc raporturi juridice între 
subiecţii daţi (de exemplu, certificat oficial, diplomă 
privind finisarea studiilor universitare etc.)3.

În comparaţie cu actele normative, actele de aplica-
re a dreptului nu au scopul de a stabili norme juridice 
sau de a transforma reglementări juridice. Domeniul 
de activitate şi răspândirea lor  este sfera subordonării 
legii, anume aceea în care are loc realizarea dreptului 
obiectiv. Actele de aplicare a dreptului sunt chemate să 
joace un rol suplimentar al faptului juridic, în legătură 
cu care începe circulaţia raporturilor juridice4.

O trăsătură specifică a actelor de aplicare a drep-
tului reprezintă autoritatea lor, necesitând supunere 
absolută, ocrotirea de stat. Prin aceasta, subliniem că 
actele vizate întotdeauna au importanţă nu doar pen-
tru înşişi cei ce aplică dreptul, dar, în general, şi asupra 
altor persoane. Fiecare act de aplicare a dreptului are 
un scop bine determinat: rezolvarea situaţiilor concre-
te, acţiunea asupra unui anumit cerc de persoane. Dar, 
nu ar fi corectă limitarea importanţei juridice a acestui 
act prin acţiuni unice sau prin comportamentul persoa-
nelor, cărora el se adresează. De exemplu,  actele de 
„repartizare” a dreptului, acelea cu a căror apariţie faţă 
de subiecţi se recunosc anumite beneficii materiale sau 
ideale, vor acţiona cu putere obligaţională pentru toată 
comunitatea juridică în perioada întregii vieţi a acestui 
subiect, în diversele situaţii, participant al cărora el va 
fi. Mult mai mult, unele acte de aplicare a dreptului pot 
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să supravieţuiască însuşi subiectul şi să-şi răsfrângă ac-
ţiunea şi asupra moştenitorilor, în sensul că actele emise 
se răsfrâng nu doar asupra adresanţilor lor, ci şi asupra 
acelora care emit aceste hotărâri, uneori şi asupra moş-
tenitorilor. Dar limitarea importanţei juridice a actelor 
de aplicare printr-o singură întâmplare ar fi inexactă, 
din motivul că fiecare dintre ele sunt parte componentă 
a practicii judiciare sau administrativ-juridice, exerci-
tând asupra ei acţiune, iar toate împreună, în general, 
influenţează asupra comportamentului indivizilor şi co-
lectivităţilor acestora. Este vorba nu doar de acţiunile 
educaţionale, ci şi de cele reglementare5. 

Actele de aplicare a dreptului reprezintă în sine o 
varietate a actelor juridice individuale. Noţiunea de 
„act individual” are un conţinut mult mai vast şi inclu-
de în sine toate actele comportamentului legal, în spe-
cial îndreptate spre naşterea (modificarea, încetarea) 
raporturilor juridice6. 

Din cele relatate supra,  rezultă o concluzie incon-
testabilă: actul de aplicare a dreptului nu trebuie con-
fundat cu actul normativ-juridic. Deosebirea acestora 
rezultă, după părerea profesorului B.Negru, din urmă-
toarele7:

1. Actul normativ-juridic este un act primar, pe când 
actul aplicativ este un act derivat. Actele aplicative re-
zultă întotdeauna din cele normative şi sunt adoptate în 
baza lor.

2. Actul normativ-juridic intervine pe planul elabo-
rării dreptului, pe când actul de aplicare a dreptului – pe 
planul transpunerii acestuia în viaţă, pe planul aplicării 
dreptului.

3. Activitatea normativ-juridică este rezervată doar 
unor autorităţi publice. Are perfectă dreptate profesorul 
N.Popa afirmând că „...în principiu, nimic nu se opune 
ca un organ care elaborează un act normativ să poată 
elabora şi acte de aplicare (a majori ad minus). Spre 
exemplu, guvernul edictează atât hotărâri – acte nor-
mative – cât şi decizii individuale, acte de aplicare a 
dreptului”8. Dacă activitatea normativă este strict regle-
mentată ținând de competenţa unor organe ale statului, 
activitatea de aplicare poate fi realizată de orice organ 
al statului şi, în limitele determinate, chiar şi de orga-
nizaţii obşteşti.

4. Actele de aplicare întotdeauna dau naştere unor 
raporturi juridice. Aceste raporturi juridice apar fie în-
tre organul emitent şi un alt subiect de drept, fie între 
doi subiecți de drept distincți de organul de stat care a 
emis actul de aplicare.

5. Spre deosebire de actele normative, care au un 
caracter general, impersonal, tipic, injonctiv şi irebro-
gabil, actele de aplicare a dreptului sunt acte individu-
ale, concret determinate, referindu-se la o situaţie de 
fapt.

6. Actul normativ, având un caracter general, acţi-
onează în mod repetat, continuu, în măsura în care se 
produce ipoteza prevăzută de normă, producându-şi 

efectele impersonal şi difuz până la abrogarea lui, ex-
pirarea termenului (dacă a fost edictat pentru o anumită 
perioadă), sau până la căderea în desuetudine. Actul de 
aplicare a dreptului, fiind individual, îşi consumă efec-
tele odată cu soluţionarea speţei deduse.

7. Emiterea actelor aplicative nu este numai un drept 
al organelor de stat, ci şi o obligaţie juridică. Organul 
de stat este obligat să emită actul de aplicare. Emite-
rea aplicativă constituie una din atribuţiile respective. 
Dacă actul normativ intră şi iese din vigoare după re-
guli strict determinate prin lege, actul de aplicare de-
vine obligatoriu din momentul comunicării sale celor 
interesaţi. Chiar din momentul comunicării începe să 
se scurgă termenul în cadrul căruia poate fi contestat de 
către partea nemulţumită. În timp ce actul normativ îşi 
extinde efectele pe toată perioada în care este în vigoa-
re, actul de aplicare îşi epuizează efectele în momentul 
adoptării sale.

8. Hotarul ce separă actul normativ de actul de apli-
care îl reprezintă denumirea, scopul urmărit, conţinu-
tul diferit, finalitatea deosebită a celor două categorii 
de acte. Denumirea nu întotdeauna poate fi obiect de 
distincţie a actului normativ de cel aplicativ. Un lucru 
este cert: legea (constituţională, organică, ordinară) în-
totdeauna este act normativ. Acelaşi lucru se referă şi 
la ordonanţele Guvernului, care întotdeauna sunt acte 
normative. În ceea ce priveşte celelalte acte (decretele 
preşedinţiale, hotărârile guvernului etc.), ele pot fi atât 
normative, cât şi aplicative. Calificarea şi distincţia lor 
depinde de scopul urmărit, conţinutul concret, finalităţi-
le sale. Mai mult ca atât, unul şi acelaşi act poate fi con-
comitent şi act normativ, şi act aplicativ. De exemplu, o 
hotărâre cu caracter normativ, adoptată de guvern, este 
un act normativ, dar, în acelaşi timp, are şi un caracter 
aplicativ faţă de legea în baza căreia ea a fost emisă. 
Acest lucru însă nu trebuie absolutizat, cum au făcut, 
de altfel, normativiştii. Normativismul absolut a des-
fiinţat practic hotarul dintre edictarea normelor şi apli-
carea acestora. În cunoscuta sa teorie privind formarea 
dreptului în trepte, „...Hans Kelsen consideră că fiecare 
act, aflat pe o treaptă determinată a forţei juridice, apare 
fie ca un act normativ, fie ca act de aplicare, în raport de 
legăturile sale cu actele inferioare sau superioare lui”9.

9. Activitatea normativă a statului este subordonată 
unor reguli metodologice de tehnică legislativă. Având 
un caracter subordonat, derivat, aparţinând ordinii sub-
normative, actele de aplicare a dreptului sunt elaborate 
de la o ramură la alta în mod foarte diferit. Abundenţa 
şi varietatea enormă de acte de aplicare fac imposibilă 
adoptarea şi codificarea regulilor privitoare la tehnica 
actului de aplicare a dreptului, fiecare act de aplicare 
urmând reguli specifice de adoptare, de reformare, de 
modificare, de structură, de formă. Lucru ce nu anulea-
ză eforturi de codificare a procedurii administrative10.

Într-o altă abordare, a profesorilor Radu I.Motica 
şi Gheorghe Mihai, se prezintă în faptul că activitatea 
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normativă se deosebeşte de activitatea de aplicare a 
dreptului prin trăsături de conţinut şi formă:

a) actul de aplicare a dreptului este temeiul juridic 
al apariţiei, modificării sau stingerii unui raport juridic, 
în timp ce publicarea de norme juridice nu creează, de 
regulă, în mod automat, raporturi juridice;

b) actul normativ acţionează în mod repetat, în 
măsura în care se produce ipoteza prevăzută de nor-
mă, producându-se efectele impersonal şi difuz până 
la ieşirea sa din vigoare, actul de aplicare a dreptului  
consumându-și efectele odată cu soluţionarea speţei 
respective;

c) activitatea normei juridice este precis delimitată 
în timp, momentul intrării ei în vigoare fiind acela al 
publicării ei în Monitorul Oficial, dacă textul normei nu 
prevede o altă dată ulterioară, pe când în cazul actelor 
de aplicare, acestea devin, în principiu, obligatorii în 
momentul aducerii lor la cunoştinţă părţii interesate;

d) activitatea de elaborare legislativă este supusă 
unor reguli metodologice de tehnică legislativă, a căror 
respectare condiţionează validitatea actelor, în timp ce 
actele de aplicare a dreptului nu presupun, în principiu, 
respectarea unei proceduri prestabilite, cu excepţia ho-
tărârilor judecătoreşti, a proceselor-verbale de contra-
venţie;

e) actele de aplicare a dreptului se deosebesc de ac-
tele normative şi după principiile care stau la baza căi-
lor de atac împotriva lor;

f) activitatea de elaborare a normelor juridice este 
rezervată doar unor categorii de organe ale statului, pe 
când activitatea de aplicare a dreptului poate fi realizată 
de orice organ al statului, şi, în limitele determinate, 
chiar şi de organisme cu caracter nestatal;

g) subordonarea actelor de aplicare a dreptului faţă 
de actele normative este o expresie a principiului lega-
lităţii11. 

În viziunea profesorului A.Popescu, aceste deose-
biri se reliefează pe planul comparaţiei între actele de 
aplicare a dreptului, actele normative şi hotărârile ju-
decătoreşti:

a) actele normative au caracter general şi imperso-
nal, pe când hotărârile judecătoreşti au caracter indi-
vidual, concret şi privesc numai părţi din raporturile 
juridice, stabilite prin hotărârea judecătorească;

b) o altă deosebire constă în efectul, în timp, al ac-
telor de aplicare. Actele normative se aplică de la pu-
blicarea lor în Monitorul Oficial, sau de la data prevă-
zută în textul actului normativ, şi până la abrogarea lor, 
ceea ce poate însemna perioade de timp foarte mari. 
Actele individuale de aplicare au perioade de aplicare 
mult mai scurte, limitate atât de prevederile ramurii le-
gislaţiei din care face parte actul de aplicare, cât şi de 
prescrierea termenului de aplicare;

c) deosebiri între actele normative şi hotărârile in-
stanţei judecătoreşti, ca acte de aplicare a dreptului, 
există şi cu privire la formele de valabilitate a lor. Pen-

tru ca o lege că intre în vigoare, ea trebuie să fie adopta-
tă de parlament şi promulgată de preşedintele ţării după 
o anumită procedură, în conformitate cu prevederile 
Constituţiei. Hotărârile judecătoreşti sunt adoptate, în 
principiu, de majoritatea membrilor completului de ju-
decată, iar în cazul judecătorului unic – după o proce-
dură prevăzută de legislaţie;

d) deosebiri există şi în cazul căilor de atac. Necon-
stituţionalitatea legii poate fi atacată la Curtea Consti-
tuţională, iar modificarea şi aprobarea sunt numai de 
competenţa Parlamentului. Căile de atac împotriva ho-
tărârilor judecătoreşti ilegale se exercită potrivit criteri-
ilor de competenţă a instanţelor judecătoreşti12.

Fiind examinate aceste opinii, trebuie de mai accen-
tuat că în noţiunea actului de aplicare a dreptului, în 
forma sa generală, abstractă, trebuie să fie evidenţiate şi 
semnele, însuşirile caracteristice în diversitatea actelor 
date. În el trebuie să fie incluse şi semnele esenţiale ale 
actelor singulare. În noţiunea act de aplicare a dreptu-
lui nu se regăsesc toate semnele caracteristice fiecărui 
act, luat aparte. Cu toate că însuşirile unui act luat se-
parat sunt mult mai bogate şi mai diverse, nu ar fi totuşi 
corect din punct de vedere metodologic şi practic de a 
încerca formularea unei aşa noţiuni a aplicării dreptu-
lui, în care să persiste toate semnele specifice ale tutu-
ror actelor de aplicare a dreptului. În noţiunea act de 
aplicare a dreptului trebuie să fie incluse doar semnele 
principale: 1) actele de aplicare a dreptului sunt emise 
în baza şi în corespundere cu normele juridice aplicate; 
2) sunt emise de organele competente; 3) conţin indica-
ţii individual juridice; 4) au un caracter autoritar-statal; 
5) posedă putere juridică; 6) duc la apariţia, modifi-
carea sau încetarea raporturilor juridice; 7) reprezintă 
unul din mijloacele de îndeplinire a activităţilor organi-
zaţionale a statului; 8) sunt documentar perfectate13.

Actele de aplicare a dreptului pot fi clasificate în 
baza diferitelor categorii. De exemplu, ele pot fi împăr-
ţite în dependenţă de subiecţii, care realizează aplicarea 
dreptului. Astfel sunt acte autoritare, emise de organele 
statale, şi acte de un caracter asemănător ale organi-
zaţiilor obşteşti (de exemplu, sindicatele). Actele de 
aplicare a dreptului nu ţin de competenţa exclusivă a 
unei singure autorităţi publice. Ele pot fi emise de toate 
cele trei categorii de autorităţi publice (legislative, exe-
cutive, judecătoreşti). Astfel, Parlamentul, fiind unica 
autoritate legiuitoare a statului, adoptă legi. În acelaşi 
timp, Parlamentul, conform atribuţiilor sale, adoptă di-
verse acte aplicative. Exemplu de acte aplicative emi-
se de Parlament pot servi: hotărârile Parlamentului de 
numire în funcţie, hotărârea privind votul de încredere 
acordat Guvernului etc. Preşedintele republicii, în exer-
citarea atribuţiilor sale, emite decrete obligatorii pentru 
executare pe întreg teritoriul statului (alin.(1) art.94 din 
Constituţia RM)14. Unele decrete ale Preşedintelui pot 
fi şi acte normative. Majoritatea absolută a decretelor 
Preşedintelui sunt totuşi acte aplicative. Exemple de 
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decrete, acte aplicative pot servi: decretele de numire în 
funcţie, de decorare, de graţiere, de acordare a cetăţe-
niei etc. Guvernul, ca organ al puterii executive, adoptă 
hotărâri cu caracter aplicativ. Prim-ministrul, pentru or-
ganizarea activităţii interne a Guvernului, emite dispo-
ziţii. Ministerele, departamentele, în exercitarea atribu-
ţiilor ce le revin, emit ordine şi instrucţiuni. Autorităţile 
publice locale adoptă hotărâri şi dispoziţii. Instanţele 
judecătoreşti nu fac decât acte de aplicare a dreptului 
(hotărârile judecătoreşti), neavând putinţa de a emite 
acte normative. Prin actele de aplicare a dreptului se 
nasc, se modifică, se sting raporturi juridice concrete, 
ori apar drepturi şi obligaţii în sarcina unor subiecţi de 
drept concret. Exemple de acte de aplicare a dreptului: 
proces-verbal de contravenţie, decizie de sancţionare, 
decizie de pensionare, decizie de acordare a terenului 
de construcţie, ordin de percheziţionare, ordin de arest 
etc.15.

O importanţă semnificativă are clasificarea actelor 
de aplicare a dreptului în corespundere cu funcţiile, în-
făptuite în reglementarea juridică. În corespundere cu 
aceste semne, ele pot fi clasificate în acte executorii, cu 
ajutorul cărora se organizează executarea dispoziţiilor 
normelor juridice prin aplicarea lor la situaţiile concre-
te din viaţă, şi  acte de ocrotire a dreptului, cu ajutorul 
cărora normele juridice se îngrădesc de delicte. 

În literatura juridică, după cum menţionează profe-
sorul Gh.Fiodorov, este cunoscută clasificarea actelor 
de ocrotire a dreptului în: de bază, ce conţin evaluarea 
finală a cazului cu privire la delicte şi finalizează acţi-
unile de ocrotire a dreptului, reprezintă hotărâre defi-
nitivă (de exemplu, sentinţa), şi auxiliare, ce pregătesc 
emiterea actelor de bază, asigură examinarea corectă a 
cazului (de exemplu, hotărârea privind intentarea cazu-
lui penal, hotărârea privind înaintarea învinuirii etc.) şi, 
de asemenea, realizarea hotărârilor emise. Clasificarea 
dată poate fi extinsă şi asupra actelor de executare16. 

Actele aplicării dreptului pot fi clasificate în indivi-
duale, ce se referă la subiecţii cunoscuţi anterior (sen-
tinţa, hotărârea privind restabilirea la locul de muncă 
etc.) şi în acte ce au  importanţă generală, cu rezultat, 
apărând un şir de raporturi juridice ce se răsfrâng asu-
pra unui număr necunoscut de subiecţi (de exemplu, 
hotărârea privind repartizarea ajutorului umanitar). 
Pentru practică, este importantă detaşarea actelor de o 
singură acţiune, a căror înfăptuire se finalizează cu o 
activitate concretă (emiterea ordinului privind sancţi-
uni disciplinare, concediere etc.) de actele cu acţiune 
de lungă durată, a căror realizare nu se finalizează oda-
tă cu terminarea unei oarecare activităţi, dar reprezintă 
în sine situaţia juridică sau necesită acţiuni ce s-ar repe-
ta periodic (stabilirea pensiei etc.).

Există şi alte clasificări ale actelor de aplicare a 
dreptului. În particular, actele de aplicare a dreptului 
pot fi clasificate în corespundere cu ramurile dreptului, 
ca urmări juridice datorită emiterii acestora (naşterea, 

modificarea sau încetarea raporturilor juridice), după 
ordinea emiterii lor – singulare şi colective, emise de 
un singur organ sau în comun cu mai multe organe etc. 

Fiecare act de aplicare a dreptului reprezintă act-do-
cument. Caracterul oficial al actelor de aplicare pune o 
oarecare amprentă asupra perfectării şi construcţiei lor 
exterioare. În ele, ca şi în actele normative, există oare-
care recuzite – denumire, locul şi data emiterii, struc-
tura strictă, semnături, folosirea formulelor specifice 
ale limbii juridice (exprimările standarde juridice etc.). 
Pentru actele aplicării dreptului este caracteristic stilul 
profesional, exprimarea coerentă, simplă, concretă etc. 
Trebuie de folosit acei termeni, ce sunt aplicabili în ac-
tele normative corespunzătoare17. 

Actul de aplicare a dreptului poate fi totalizat ca fi-
ind expunerea concluziilor, la care a ajuns cel care apli-
că dreptul, în procesul rezolvării cazului18.

Fiind expuse cele de mai sus, propunem următoarea 
definiţie: actele de aplicare reprezintă voinţa statului, 
autoritară, individuală, emisă de organele competen-
te ce întruchipează acţiunea normei juridice, rezul-
tatul realizării ei, veriga de  legătură între normele 
juridice şi raporturile reale, servind drept unul dintre 
mijloacele de executare a activităţii organizaţionale a 
statului de drept.

Note:

1 Дюрягин И.Я.,  Применение норм советского права,  
Средне-Уральское Книжное Изд-ство, Свердловск, 1973, 
с. 132.

2 Горшенев В.М., Способы и организационные формы 
правового регулирования в социалистическом обществе, 
Москва, 1972, с.114.

3 Федоров Г.К., Теория государства и права, Реклама, 
Кишинев, 2004, с.464.

4 Лазарев В.В., Применение советского права, 
Татполиграф, Казань, 1972, с.59.

5 Ibidem, p. 60.
6 Федоров Г.К., op.cit., p. 464.
7 Negru B., Negru A., Teoria generală a dreptului şi  sta-

tului, Bons Offces, Chişinău, 2006, p. 411-413.
8 Popa N., Teoria generală a dreptului, Actami, Bucu-

reşti, 1998, p. 229.
9 Ibidem, p. 230.
10 Ibidem, p. 267.
11 Motica Radu I., Mihai Gheorghe C., Introducere în stu-

diul dreptului, Alma Mater,  Timişoara, vol. I,1995, p. 185, 
186.

12 Popescu Adam, Teoria dreptului, Edit.fund. România 
de Mâine, Bucureşti, 1999, p.98, 99.

13 Дюрягин И.Я., op.cit.,  p. 134.
14 www.parlament.md/legalfoundation/constitution/
15 Negru B., Negru A., op.cit., p. 413.
16 Федоров  Г.К., op.cit., p. 465.
17 Ibidem, p.466.
18 Правоприменение в советском государстве, под.

ред. И.Н. Кузнецова и И.С. Самощенко, Юрид.лит., 
Москва, 1985, с. 72, 73.
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introductioni. 
In connection with the application to the Ministry 

of Justice (MOJ) regarding the proposals for sub-pri-
ority 3.3. “Improving service delivery by the judiciary 
through the development of information technology” 
of Operational Programme “Administrative Capacity” 
(OPAC) in relation to the commitments of the Republic 
of Bulgaria on e-Justice an analysis has been prepared 
for the state and the needs of electronic systems, as well 
as records in the structures of the Ministry of Justice: 
Directorate “Bulgarian Citizenship”, “International 
legal Protection of international Adoptions,” National 
Legal Aid Office and the Inspectorate of the Ministry 
of Justice on JSA.

The analysis focuses on the current state of infor-
mation systems and resources in these structures of 
the Ministry of Justice; on the need to reengineer core 
activities and development of these systems; on the 
identification of priority project proposals in terms of 
readiness; as well as on the achievement of the indica-
tors in OPAC and estimated budget; and on identifying 
project ideas related to the development of Information 
Technology in the Ministry of Justice in the program-
ming period 2014-2020.

A working group includes directors1 of external 
experts2 appointed by Order № LS-04-497 of 03.04.2012 
by the Minister of Justice.

The methodology for the analysis include: the 
establishment of the state of existing electronic systems, 
databases and records in these structures, needs and 
compliances needs with the objectives and priorities for 

direct grant assistance OPAC identify potential projects 
to be financed by EU funds.

The methodology for this analysis includes: estab-
lishing the state of existing electronic systems, databas-
es and records in these structures, needs and compli-
ances necessities with the objectives and priorities for 
direct grant assistance OPAC identify potential projects 
that would be financed by EU funds.

Analyzed and implemented to date are the projects 
on topics related to e-Justice-funded OPAC and pre-
accession programme PHARE as well as already 
developed services included in the e-Justice portal 
(inactive at present). We also have a comprehensive 
review to identify eligible activities and costs for 
potential projects for submission to the Ministry of 
Justice in compliances with the existing needs of the 
departments within the scope of this analysis.

Measures for the implementation of Priority ii. 
II “Providing quality services to citizens and busi-
nesses and the development of e-government and 
e-justice”

In the new programming period 2014-2020 under 
the „Good Governance” these measures were proposed 
about development of e-Government and justice:

Measures related to the provision of integrat-1. 
ed public services, including

E-government
1.1. Development and upgrade of the IT infra-

structure:
– Development of existing and construction of new 

infrastructure to better functioning of public institutions.

IDENTIFYING  PROjECT  IDEAS  RELATED  TO  THE 
DEvELOPMENT  OF  INFORMATION  TECHNOLOGY  IN  

THE  STRUCTURES  OF  THE  MINISTRY  OF  jUSTICE  IN  
BULGARIA  IN  THE  PROGRAMMING  PERIOD  2014-2020

Mariana PETroVA, Assoc.prof. PhD.
University of Veliko Turnovo „St.Ciryl and St.Methodius”, Veliko Turnovo, Bulgaria

Stefan VArBAnoV, 
Bulgarian Ministry of Justice – external OPAC projects expert

REZUMAT
Scopul informației tehnologice în sistemul juridic este de a ameliora eficiența și transparența în administrația 

justiției și obiectivul – de a continua procesul de integrare al sistemelor informative și de asigurare deplină a 
aplicabilității lor de către tribunale, procuror și anchetator.

Cuvinte cheie: proiect de identificare, tehnologii informaționale, măsuri de implementare, proiect de dez-
voltare.

SUMMARY
The use of information technology in the judicial system improves the efficiency and transparency of the 

administration of justice and the goal is to continue the process of integration of information systems and ensur-
ing their full applicability in the courts, the prosecution and investigation.

We have a comprehensive review to identify eligible activities and costs for potential projects for submis-
sion to the Ministry of Justice in compliances with the existing needs of the departments within the scope of 
this analysis.

Key-words: identifying project, information technologys, measures for the implementation, profect for the 
development.
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– Implementation of new information technologies 
and built-cloud infrastructure needed for the e-govern-
ment.

– Introduction of advanced solutions to optimize 
information and communication resources through re-
mote access to shared resources.

– Ensuring the interoperability of information sys-
tems in the administration.

1.2. Introduction of new and improvement of ex-
isting services, including integration:

– Integration of services provided by various ad-
ministrations, including providing comprehensive ad-
ministrative services.

– Introduction of a new organization for the provi-
sion of services by creating common regional centers 
to provide information and services to citizens by mu-
nicipal and regional units of the central government.

– Construction of terminals and centers, which pro-
vide services of different administrative structures.

– Guidance for users to review and reengineering of 
existing procedures for the provision of services.

– Establishment of uniform practices and proce-
dures for the provision of services by municipalities.

1.3. Raising public awareness of the activities 
and responsibilities of public institutions and pro-
viding public access to the database:

– Improving the quality of information in the cen-
tralized registers of the central and local administra-
tions and switch entirely to electronic records and reg-
istration procedure.

– Providing public access to records, databases and 
information collection and generation which used pub-
lic funds (open data).

2. Measures related to the e-justice
2.1. Implementation of information systems-ori-

ented services (e-justice):
– Ensure reliable communication links between ju-

dicial authorities, and between the judiciary, on the one 
hand and the executive bodies, the National Bank of 
Bulgaria, commercial banks and others, on the other 
hand for the purpose of data exchange and system in-
tegration.

– Introduction of a unified infrastructure for e-mail 
and identification of magistrates and court officials, de-
velopment and implementation of common standards 
and security procedures.

– Introduction of Electronic Document and Elec-
tronic Signature for the paperless exchange of data and 
/ or the issuance of certification statements for the pur-
poses of e-Justice.

– Improvement of the system for the distribution 
of random lawsuits, which system can be used every-
where in the country.

III. Project ideas for implementation in the 2014-
2020 programming period

In April-May 2012 reports were collected and ana-
lyzed from the directors of “Bulgarian Citizenship”, 
“International Legal Protection of International Adop-
tions,” “Administrative finance department” of the Na-
tional Legal Aid Bureau, and the Acting Chief inspec-
tor of the Inspectorate of the Ministry of Justice JSA 

on conceptual proposals under the procedures for direct 
grant assistance under the “Good Governance” in the 
new programming period.

1. The “Bulgarian Citizenship”
Pursuant to Art. 33, item 11 of “the Rules of the 

Ministry of Justice, the “Bulgarian Citizenship” depart-
ment keeps register and records of art. 38 of the Bulgar-
ian Citizenship” Law relevant to electronic and paper 
form. Software used by the department from 2000 until 
now is EMSG automated filing system that is used for 
entering and storing data about people with changed 
citizenship and capture statistics.

The commitments of the Republic of Bulgaria in 
connection with the launch of e-Government, by con-
necting the electronic databases of the departments and 
perform electronic business and administrative services 
require reengineering and development of information 
system in the “Bulgarian citizenship.” 

The following necessities are identified:
1. Analysis of changes in the legislation organiza-

tion of the system processes and specification of re-
quirements

2. Revision of existing functionalities of the system 
and specification of the requirements for changes and 
development of new functionalities. Creating modules 
to connect and exchange information with the Ministry 
of Interior.

3. System processing including: implementation of 
the specified changes and new requirements, techno-
logical modernization, bringing the system into com-
pliance with current standards, development of new 
functionalities.

Building modules for system in MI SANS Agency 
for Bulgarians Abroad, consulates and other partici-
pants in the process of acquiring Bulgarian citizenship 
conjunction with the Ministry of Foreign Affairs and 
the ability to apply for citizenship electronically by 
consulates abroad ties with CRAS on collating data 
already which have applied for Bulgarian citizenship 
conjunction with Presidency of the Republic of Bul-
garia in terms of returns on a decree for citizenship. 

Processing of existing information system and 
the launch of a new one will lead to the implementa-
tion of e-business services by the Department as: 

Notifications pursuant to Article 37, Paragraph A) 
2 of the Bulgarian Citizenship: Law municipalities or 
municipalities which holds the birth certificate of the 
person - to enter the changes in citizenship in the reg-
ister of civil status, municipal or town councils of the 
permanent address of the person to enter the chang-
es in citizenship in the population register; Ministry 
of Foreign Affairs – for issuance or withdrawal of 
Bulgarian personal documents

To express opinions under Article 33, para-B) 
graph 3 of the Law on citizenship documents attached 
in the files to be scanned and electronically be sent to 
the Ministry of Interior and National Security Agency 
to express a written opinion. This would lead to a sig-
nificant reduction in terms of conducting coordination 
procedure in proceedings for change of nationality.

When submitting application for change of na-C) 
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tionality by diplomatic or consular missions of the Re-
public of Bulgaria abroad, the documents to be scanned 
and electronically be sent to the Ministry of Justice to 
launch a coordinated procedure.

In   case logs for change of nationality to elec-D) 
tronically sent by the MJ in the respective diplomatic or 
consular certificates pursuant to the decree.

Processing of existing information system and 
the launch of a new one will lead to the execution of 
administrative services: application for citizenship 
by consular posts abroad; 

4. Data migration from the existing system to the 
new and scanning active files. The existing system does 
not maintain electronic records. This greatly compli-
cates and increases the cost of production. We need all 
the files to be transported to the Ministry of Interior, 
National Security Agency and other organizations. 

5. Training for the users.
6. Preparation of supporting documentation: A 

Guide to the controller; User Guide, Technical descrip-
tion of the system. 

7. Providing hardware required for operation of 
the new system: 2 servers, one domain and one for the 
backup data, 2 speed scanner, 1 communication mod-
ule providing reliable connections between the server 
(domain) and workstations, 3 pieces continuous sup-
plies, building communication infrastructure (cabling, 
etc.). 

8. Warranty for a period of 1 year.
Project to build information system necessary 

hardware and communication infrastructure: bud-
get estimates 500 -600 thousand BGN

Project Development and implementation of 
“Bulgarian Citizenship” register

2. “international Legal Protection of interna-
tional Adoptions’:

1.  Development and implementation of a register 
for children who may be adopted by persons residing 
abroad in terms of full adoption. Register aims to pro-
vide, synthesizes and maintains a database of children 
subject to adoption by persons living abroad. Create a 
database on MS Server 2003/2008 platform with a lo-
cal connection for interdepartmental use. This should 
have a functional relationship with the registry under 
item 2, 3.4.

2.  Development and implementation of a register 
for prospective adoptive parents residing abroad who 
wish to adopt a child habitually resident in the Republic 
of Bulgaria in terms of full adoption. Creation of a da-
tabase on MS Server 2003/2008 platform with a local 
connection for interdepartmental use. Creating a func-
tional relationship with the registry of items 1, 3.4.

3.  Development and implementation of a register 
for prospective adoptive parents 
 who reside in the Republic of Bulgaria, and who wish 
to adopt a child habitually resident abroad. Register 
aims to provide, synthesizes and maintains a database of 
persons residing in the Republic of Bulgaria, who wish 
to adopt a child habitually resident abroad. Creating a 
database on MS Server 2003/2008 platform with a local 
connection for internal departmental use. This should 

have a functional relationship with the registry of items 
1, 2, 4.

4.  Development and implementation of a public reg-
ister of accredited bodies for mediation in international 
adoptions. This Register aims to provide information to 
citizens about the accredited organizations for media-
tion in international adoption. Creating a database on 
MS Server 2003/2008 platform with a local connection 
for public use, building module ‘Register of accredited 
organizations for mediation in international adoptions “to 
e-justice portal of the Ministry of Justice. This should 
have a functional relationship with the registry of items 
1, 2, 3. 

5.  Migrating existing data in the above item 1, 2, 
3, 4 registers and functional relationship between all 
registers. Migration of current database consisting of 
MS Excel (.Xls) spreadsheets created in databases that 
will be used by the records of items 1, 2, 3, 4. Functional 
dependence aims to be checked in real time for possible 
duplication of the same data entered in one and / or more 
databases established registries. 

6.  Providing hardware required for operation of 
the new system: 3 servers, 1x communication module 
(48 port switch), 3 pieces uninterrupted power supplies, 
construction of communication infrastructure (cabling, 
etc.). 

7.  Training of MP exploiting 4x Registers of Inter-
national Adoption.

8.  Introduction of an information security man-
agement according to the international standard ISO 
27001:2005.

9.  Certification system for information security 
management according to the International standard ISO 
27001:2005.

10.  Training of employees on the requirements of 
ISO 27001:2005

Project for the development and implementation 
of electronic records in international adoption. Bud-
get Estimate: 200-250 thousand BGN

 Project to implement an information system for 
analysis and generation of data set in search of the 4 
registers of international adoption. Estimated budget 
1.5 - 2 million EUR

 4. National Legal Aid Bureau (NLAB)
 The identified needs and requirements in the National 

Legal Aid Bureau are to improve the service by the bu-
reau through the development of information technology. 
This is mainly related to the upgrading and improvement 
of existing software for control and monitoring reports 
of lawyers, promoting the activities of NLAB in more 
wide range of institutions and individuals. As consumer 
groups of the information system NLAB identified the 
following: investigators, lawyers and disadvantaged 
citizens, employees from state institutions of legal as-
sistance. The main objective is to improve access to and 
quality of legal aid and its control.

List of major activities for reengineering and de-
velopment of the Information systems in NLAB

1. Development and implementation of an additional 
module to the software product “Legal Aid”. The module 
aims to synthesize and provide information to consumers 
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on various criteria (types of cases, PIN, full name, etc.) 
and automatically return incorrect information submitted 
by lawyers (lawyers’ statements for each case).

 2. Development and implementation of a register 
for persons granted legal aid. Register aims to provide 
information to persons receiving legal assistance unit of 
item 1 at the request of users. (Creating a database on MS 
Server 2003/2008 platform with a local connection).

3. Developing communication links with other 
institutions. Building a VPN (Virtual private network) 
communicating with the DG “Criminal Police” system, 
the NRA and the Social Assistance Agency is to confirm 
the identity of a client NLAB by ID number, if it is not 
inserted in the register of beneficiaries’ legal aid or if the 
ID is missing in the information submitted by lawyers 
to NLAB. (Setting up a VPN with the aforementioned 
institutions, one-way outsourcing with limited rights and 
PPTP encryption protocol).

 4.  Pilot project - establishing bidirectional com-
munication link to your existing system NLAB – “Legal 
Aid” with the same operating in Sofia Bar Association. 
Testing the capacity of the processing system load equal 
to 25% -30% of the total load which will be generated 
after the establishment of communication links with all 
bar associations on the territory of Bulgaria. (Possible 
purchase of additional equipment - communication 
modules and server / s).

 5.  Providing hardware required for operation of the 
new system: 3x servers, 3x uninterrupted power supplies, 
construction of communication infrastructure (cabling, 
etc.).

Project to upgrade information system scope: 
Development and implementation of an additional 
module to the software product “Legal aid” Devel-
opment and implementation of a register of persons 
granted legal aid. Build communication links with 
other institutions: DG “Criminal Police”, the NRA and 
the Social Assistance Agency is to confirm the identity of 
a client NLAB by PIN number, if it is not inserted in the 
register of persons granted legal aid or if PIN is missing 
in the information submitted by lawyers to NLAB.

Estimated budget for the project to build an infor-
mation system necessary hardware and communica-
tion infrastructure: 250-300 thousand BGN

Pilot project - establishing bidirectional communi-
cation link to the existing information system NLAB 
- “Legal Aid” working with the same operating in 
Sofia Bar Association. Estimated cost: approximately 
50 thousand BGn.

4. Inspectorate of the Ministry of justice on Lj 
(Legislative judiciary)

Pursuant to the requirements of Article 77 of the 
Law on private enforcement, obligation and responsi-
bility of the Minister of Justice to establish, maintain 
and develop the information system of enforcement 
(ISSI), which will lead to the modern service in the ad-
ministration and the judiciary, by facilitating operation-
al processes, improving the administrative capacity for 
higher volume services, promote information security.

Since the Law entering into force (2007) up to pres-
ent an obligation for functioning information system 

of enforcement is not implemented. In this regard, the 
establishment and implementation of a portal for law 
enforcement is essential to the Inspectorate of the Min-
istry of Justice on JSA.

Portal enforcement by constructing ITUSR (Insti-
tute for Trade Union and Social Research) is needed 
and should be built in a way that allows the partici-
pants in the enforcement process (judicial bailiffs / JB 
/ - public and private, creditor, debtor, creditor country 
as connected on the required public state receivables 
joined others in different qualities and supervisory bod-
ies - the Ministry of Justice, the Chamber of Private En-
forcement Agents NRA PIFCA etc..) to perform certain 
actions according to their powers.

The information system should provide the utmost 
automate all activities related to the work of bailiffs 
in RB. It should serve all flows of information in each 
phase, ensuring consistency and integrity them to fol-
low the process of inspections and generate different 
types of analytical information. The system would con-
sist of three separate modules: a private enforcement, 
public enforcement, unit inspections.

Estimated budget for the project to build an 
information system necessary hardware and com-
munication infrastructure: approximately 2 million 
BGn

 Iv. Conclusion:
Strengthening of the institutions in the justice sys-

tem is up to date and for the next programming period. 
Some of the identified activities that will potentially be 
necessary funds are: the establishment of a mechanism 
to identify successful models of administrative units 
and the adoption of specific anti-corruption measures.

As horizontal activities can be identified improved 
procedures for selection and career development for 
judges, development of personnel potential and en-
hance the integrity of the judiciary and to involve soci-
ety in the work of the court.

Construction and improvement of the Unified In-
formation System for Combating crime is identified as 
an activity (which will require financial funds) in the 
strategy to continue the reform of the judiciary in terms 
of membership in the European Union and the National 
Reform Programme for 2011-2015.

More specific institutions and activities are: devel-
opment and adoption of objective criteria for assessing 
the quality of training in the NCS; promote transpar-
ency in the work of the SJC, and periodic evaluation 
of the work of the standing committees of the Supreme 
Judicial Council in order to develop and practice their 
capacity.

Notes:
1 „Information Services and Technology” – Assen 

Hubchev, the “Bulgarian Citizenship”, Katya Mateva,  
Administrative and Financial Directorate “of the National 
Legal Aid Bureau” – Reni Radeva, expert in “Social activities 
of the “International Legal Protection of Children and Inter-
national Adoptions” – Virginia Alexandrov.

2 Ivelina Shopova, Lubomir Mladenov, Petya Kadijska, 
Stefan Varbanov.
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Unul din obiectivele stabilite în Uniunea Euro-
peană este instituirea unui sistem care să asi-

gure că, în cadrul pieţei comune, concurenţa nu este 
denaturată. Activităţile statelor-membre şi ale Uniunii 
Europene trebuie să se desfăşoare în conformitate cu 
principiul unei economii de piaţă deschise cu liberă 
concurenţă. 

Realizarea pieţei interne şi a uniunii economice şi 
monetare, extinderea Uniunii Europene şi reducerea 
obstacolelor internaţionale din calea schimburilor şi a 
investiţiilor contribuie la reorganizări majore ale soci-
etăţilor, în special sub formă de concentrări. Asemenea 
reorganizări trebuie să respecte cerinţele unei concu-
renţe dinamice şi să ducă la creşterea competitivităţii 
industriei europene şi la creşterea standardului de via-
ţă din Uniunea Europeană. Totuşi, este necesar să se 
asigure că procesul de reorganizare nu provoacă daune 
durabile concurenţei. În acest scop, a fost necesar ca 
dreptul Uniunii Europene să includă dispoziţii care să 
reglementeze acele concentrări ce pot afecta semnifica-
tiv concurenţa efectivă pe piaţa comună sau pe o parte 
semnificativă a acesteia şi care să permită controlul efi-
cient asupra tuturor concentrărilor, în ceea ce priveşte 
efectul acestora asupra structurii concurenţei în Uni-
unea Europeană. Astfel, la 20.01.2004, a fost adoptat 
Regulamentul (CE) nr.139/2004 al Consiliului privind 
controlul concentrărilor economice între întreprinderi 
[Regulamentul (CE) privind concentrările economice]1, 
(în continuare – Regulamentul (CE) nr.139/2004) şi 
Regulamentul (CE) nr. 802/2004 al Comisiei din 21 
aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr.139/2004 al Consiliului privind controlul con-

centrărilor economice între întreprinderi2, (în continua-
re – Regulamentul (CE) nr. 802/2004). 

Regulamentul (CE) nr.139/2004 stabileşte3 că o 
concentrare are dimensiune comunitară în următoarele 
cazuri:

cifra de afaceri totală realizată la nivel mondial 	
de toate întreprinderile implicate depăşeşte 5.000 mil. 
EUR şi

cifra de afaceri totală realizată în Uniunea Euro-	
peană de către fiecare din cel puţin două întreprinderi 
implicate depăşeşte 250 mil. EUR,

cu excepţia cazurilor în care fiecare dintre întreprin-
derile implicate realizează mai mult de două treimi din 
cifra sa totală de afaceri la nivel comunitar într-unul şi 
acelaşi stat-membru.

Pentru situaţia în care o concentrare nu atinge pra-
gurile sus-menţionate, are dimensiune comunitară în 
cazul în care:

cifra totală de afaceri combinată, realizată la nivel 	
mondial de toate întreprinderile implicate, depăşeşte 
2.500 de mil. EUR;

în fiecare din cel puţin trei state-membre, cifra 	
totală de afaceri combinată, realizată de toate întreprin-
derile implicate, depăşeşte 100 mil. EUR;

în fiecare din cel puţin trei state-membre menţiona-	
te la alineatul precedent, cifra totală de afaceri realizată 
de către fiecare din cel puţin două dintre întreprinderile 
implicate depăşeşte 25 mil EUR şi

cifra totală de afaceri realizată în Uniunea Euro-	
peană de către fiecare din cel puţin două dintre întreprin-
derile implicate depăşeşte 100 mil. EUR,

cu excepţia cazurilor în care fiecare dintre întreprin-
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derile implicate realizează mai mult de două treimi din 
cifra sa totală de afaceri la nivel comunitar într-unul şi 
acelaşi stat-membru.

Calcularea cifrei de afaceri se efectuează în felul 
următor4:

Cifra totală de afaceri cuprinde sumele obţinute 	
de întreprinderile implicate pe parcursul exerciţiului 
financiar anterior din vânzarea de produse şi prestarea 
de servicii făcând parte din activităţile obişnuite ale 
întreprinderilor în cauză, după deducerea rabaturilor 
aplicate la vânzare şi a taxei pe valoarea adăugată şi a 
altor impozite direct legate de cifra de afaceri. 

Cifra de afaceri, realizată în Uniunea Europeană 	
sau într-un stat-membru, include, după caz, produsele 
vândute şi serviciile prestate întreprinderilor sau consu-
matorilor în Uniunea Europeană sau în statul-membru 
în cauză.

Prin derogare, în cazul în care concentrarea constă 
în achiziţionarea unor părţi ale uneia sau mai multor 
întreprinderi, indiferent dacă acestea au sau nu perso-
nalitate juridică, pentru vânzător sau vânzători, se ia în 
considerare numai cifra de afaceri relevantă pentru păr-
ţile care fac obiectul concentrării. Totuşi, două sau mai 
multe operaţiuni, care au loc pe parcursul unei perioade 
de doi ani între aceleaşi persoane sau întreprinderi, sunt 
tratate ca fiind una şi aceeaşi concentrare, realizată la 
data încheierii ultimei operaţiuni.

În locul cifrei de afaceri pentru instituţiile de credit 	
şi întreprinderile de asigurare pot fi folosite alte elemente 
de venit. Astfel:

Pentru instituţiile de credit şi pentru alte instituţii 
financiare se foloseşte suma următoarelor elemente de 
venit, după deducerea taxei pe valoarea adăugată şi a 
altor impozite direct legate de aceste elemente, dacă 
este cazul:

venituri din dobânzi şi venituri asimilate;a. 
venituri din valori mobiliare:b. 
venituri din acţiuni şi din alte valori mobiliare cu c. 

randament variabil;
venituri din participaţii;d. 
venituri din acţiunile deţinute la întreprinderile e. 

afiliate;
comisioane de încasat;f. 
profit net din operaţiuni financiare;g. 
alte venituri din exploatare.h. 

Pentru societăţile de asigurare, valoarea primelor 
brute subscrise care includ toate sumele încasate sau 
de încasat, în temeiul unor contracte de asigurare emise 
de către sau în numele societăţilor de asigurare, inclu-
siv primele plătite reasigurătorilor, şi după deducerea 
impozitelor, a contribuţiilor parafiscale sau a taxelor 
percepute pe baza cuantumului primelor individuale sau 
a volumului total al primelor. 

Potrivit Regulamentului (CE) nr.139/20045, se con-
sideră că se realizează o concentrare în cazul în care 
modificarea de durată a controlului rezultă în urma: 

fuzionării a două sau mai multe întreprinderi inde-	

pendente anterior sau părţi ale unor întreprinderi sau 
preluării, de către una sau mai multe persoane care 	

controlează deja cel puţin o întreprindere sau de către 
una sau mai multe întreprinderi, fie prin achiziţionarea 
de valori mobiliare sau de active, fie prin contract sau 
prin orice alte mijloace, a controlului direct sau indirect 
asupra uneia sau mai multor întreprinderi sau părţi ale 
acestora. 

Controlul decurge din drepturi, contracte sau orice 
alte mijloace care, fie separat sau combinate şi având 
în vedere considerentele de drept sau de fapt relevante, 
conferă posibilitatea exercitării unei influenţe decisi-
ve asupra unei întreprinderi, în special prin dreptul de 
proprietate sau dreptul de folosinţă integrală sau parţială 
asupra activelor unei întreprinderi sau prin drepturi sau 
contracte care conferă o influenţă decisivă asupra structu-
rii, voturilor sau deciziilor organelor unei întreprinderi.

Se consideră că controlul este dobândit de persoane 
sau întreprinderi care sunt titulare sau beneficiare ale 
drepturilor în baza contractelor în cauză sau, deşi nu 
sunt titularele acestor drepturi sau beneficiare ale drep-
turilor în baza acestor contracte, au puterea de a exerci-
ta drepturile care decurg din acestea. 

nu se consideră că s-a realizat o concentrare în 
cazul în care: 

Instituţiile de credit sau alte instituţii financiare sau 	
societăţi de asigurări, ale căror activităţi obişnuite includ 
tranzacţionarea şi negocierea de valori mobiliare în 
contul lor sau în contul altora, care deţin temporar valori 
mobiliare ale unei întreprinderi pe care le-au dobândit în 
vederea revinderii, cu condiţia ca acestea să nu îşi exer-
cite drepturile de vot conferite de valorile mobiliare în 
cauză pentru a determina comportamentul concurenţial 
al întreprinderii respective, sau cu condiţia să îşi exercite 
aceste drepturi de vot numai pentru pregătirea cesionării 
integrale sau parţiale a întreprinderii respective sau a 
activelor acesteia sau a cesionării valorilor mobiliare în 
cauză, şi ca cesiunea să aibă loc în termen de un an de 
la data achiziţiei. Comisia este în drept să prelungească 
acest termen, la cerere, dacă respectivele instituţii sau 
societăţi pot dovedi că cesionarea nu a fost posibilă, în 
condiţii rezonabile, în termenul stabilit.

Controlul este dobândit de o persoană mandatată 	
de autorităţile publice în conformitate cu legislaţia 
statului-membru privind lichidarea, falimentul, insol-
venţa, încetarea plăţilor, concordatul sau alte proceduri 
similare.

Preluarea, de către una sau mai multe persoane 	
care controlează deja cel puţin o întreprindere sau de 
către una sau mai multe întreprinderi, este realizată de 
holdingurile financiare menţionate la art.5 alin.(3) din 
a patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 
1978 adoptată în temeiul art.54 alin.(3) litera g) din 
tratat privind conturile anuale ale anumitor tipuri de 
societăţi6, cu condiţia totuşi ca drepturile de vot legate 
de participaţiile deţinute să fie exercitate, în special în 
ceea ce priveşte numirea membrilor organelor de con-
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ducere şi supraveghere ale întreprinderilor la care deţin 
participaţiile, doar pentru a menţine valoarea integrală 
a investiţiilor respective şi nu pentru a determina, direct 
sau indirect, comportamentul concurenţial al respec-
tivelor întreprinderi. Potrivit Directivei 78/660/CEE, 
holdingurile financiare sunt societăţi al căror obiect 
unic de activitate este de a achiziţiona participaţii la 
alte întreprinderi şi de a gestiona şi valorifica aceste 
participaţii, fără a se implica direct sau indirect în ges-
tionarea întreprinderilor în cauză, fără a aduce atingere 
drepturilor pe care holdingurile financiare le deţin în 
calitate de acţionari. 

 Comisia, la efectuarea evaluării concentrărilor, 
ia în considerare următoarele aspecte7: 

necesitatea menţinerii şi dezvoltării unei concuren-	
ţe efective pe piaţa comună, având în vedere, inter alia, 
structura tuturor pieţelor vizate şi concurenţa actuală sau 
potenţială din partea întreprinderilor aflate pe teritoriul 
sau în afara Uniunii Europene; 

poziţia pe piaţă a întreprinderilor implicate şi 	
puterea lor economică şi financiară, alternativele dis-
ponibile furnizorilor şi utilizatorilor, accesul acestora 
la surse de aprovizionare sau pieţe şi orice alte bariere 
legale sau de altă natură la intrarea pe piaţă, tendinţele 
ofertei şi cererii pentru bunurile şi serviciile relevante, 
interesele consumatorilor intermediari şi finali şi evoluţia 
progresului tehnic şi economic, cu condiţia ca acesta să 
fie în beneficiul consumatorului şi să nu reprezinte un 
obstacol în calea concurenţei. 

 La realizarea evaluării concentrărilor, Comisia 
ţine cont în special de următoarele: 

dacă două sau mai multe societăţi-mamă reţin, 	
într-o măsură semnificativă, activităţile de pe aceeaşi 
piaţă ca şi societatea în comun, sau de pe o piaţă situată 
în amonte sau în aval faţă de cea a societăţii în comun 
sau pe o piaţă vecină aflată în strânsă legătură cu această 
piaţă; 

dacă, prin coordonarea care reprezintă consecinţa 	
directă a creării societăţii în comun, întreprinderile im-
plicate au posibilitatea de a elimina concurenţa pentru 
o parte semnificativă a produselor sau a serviciilor în 
cauză.

 Concentrările care au dimensiune comunitară tre-
buie notificate Comisiei înainte de punerea în aplicare 
şi după încheierea acordului, anunţarea ofertei publice 
sau după preluarea pachetului de control.

Notificarea poate fi efectuată şi în cazurile în care 
întreprinderile implicate demonstrează Comisiei inten-
ţia de bună-credinţă de a încheia un acord sau, în cazul 
unei oferte publice, în cazul în care şi-au anunţat public 
intenţia de a face o astfel de ofertă, cu condiţia ca acor-
dul sau oferta planificată să aibă ca rezultat o concen-
trare cu dimensiune comunitară.

O concentrare care constă într-o fuziune sau în pre-
luarea controlului în comun, se notifică împreună de 
către părţile la fuziune sau de către cele care au do-
bândit controlul în comun, după caz. În toate celelalte 

cazuri, notificarea trebuie realizată de persoana sau în-
treprinderea care preia controlul asupra uneia sau mai 
multor întreprinderi sau asupra unei părţi din una sau 
mai multe întreprinderi.

Comisia examinează notificarea imediat după pri-
mirea acesteia.

În cazul în care ajunge la concluzia că o concentrare 
notificată nu intră sub incidenţa Regulamentului (CE) 
nr.139/2004, Comisia consemnează această constatare 
printr-o decizie.

Dacă se constată că o concentrare notificată, deşi 
intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr.139/2004, 
nu generează îndoieli grave privind compatibilitatea 
sa cu piaţa comună, aceasta decide să nu i se opună şi 
o declară compatibilă cu piaţa comună. Se consideră 
că decizia de declarare a unei concentrări compatibile 
include restricţiile direct legate şi necesare punerii în 
aplicare a concentrării.

În cazul în care Comisia constată că o concentra-
re notificată nu ridică obstacole semnificative în calea 
concurenţei efective pe piaţa internă, sau pe o parte 
semnificativă a acesteia, în special ca urmare a creării 
sau consolidării unei poziţii dominante, emite o decizie 
prin care declară concentrarea ca fiind compatibilă cu 
piaţa comună.

Se consideră că o decizie prin care se declară o con-
centrare ca fiind compatibilă, include restricţiile direct 
legate şi necesare punerii în aplicare a concentrării.

O concentrare care ar ridica obstacole semnificative 
în calea concurenţei efective de pe piaţa internă, sau de 
pe o parte semnificativă a acesteia, în special ca urmare 
a creării sau consolidării unei poziţii dominante, este 
declarată incompatibilă cu piaţa comună.

În cazul în care Comisia constată că o concentrare 
a fost deja pusă în aplicare şi că acea concentrare a fost 
declarată incompatibilă cu piaţa comună sau a fost pusă 
în aplicare cu încălcarea unei condiţii incluse într-o de-
cizie adoptată, Comisia este în drept:

să solicite întreprinderilor implicate să dizolve 	
concentrarea, în special prin dizolvarea fuziunii sau prin 
cesionarea tuturor acţiunilor sau activelor dobândite, 
astfel încât să se restabilească situaţia existentă anterior 
punerii în aplicare a concentrării. Dacă prin dizolvarea 
concentrării nu este posibilă restabilirea situaţiei exis-
tente anterior punerii în aplicare a concentrării, Comisia 
poate adopta orice altă măsură adecvată pentru a resta-
bili, în măsura posibilului, situaţia anterioară;

să dispună orice altă măsură adecvată pentru a se 	
asigura că întreprinderile implicate dizolvă concentrarea 
sau iau măsurile de restabilire a situaţiei prevăzute în 
decizia sa.

Notificarea autorităţilor competente ale statului-
membru implicat. Comisia poate trimite o concentrare 
notificată autorităţilor competente ale statului-membru 
implicat, printr-o decizie notificată fără întârziere în-
treprinderilor implicate şi autorităţilor competente ale 
celorlalte state-membre, în următoarele situaţii:
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A. Un stat-membru poate informa Comisia în ter-
men de 15 zile lucrătoare de la data primirii unei copii 
a notificării, din proprie iniţiativă sau la invitaţia Comi-
siei, care informează întreprinderile implicate: 

că o concentrare ameninţă să afecteze semnificativ 	
concurenţa pe o piaţă din statul-membru respectiv, care 
prezintă toate caracteristicile unei pieţe distincte sau

că o concentrare afectează concurenţa pe o piaţă 	
din statul-membru respectiv, care prezintă toate caracte-
risticile unei pieţe distincte şi care nu constituie o parte 
semnificativă a pieţei comune.

B. În cazul în care Comisia consideră că, având în 
vedere piaţa produselor sau a serviciilor în cauză şi pia-
ţa geografică de referinţă, există o astfel de piaţă dis-
tinctă şi există o astfel de ameninţare fie:

Comisia soluţionează ea însăşi cazul în conformi-	
tate cu Regulamentul (CE) nr.139/2004, fie

Comisia trimite cazul, parţial sau integral, au-	
torităţilor competente ale statului-membru în cauză în 
vederea aplicării legislaţiei naţionale privind concurenţa 
statului respectiv.

c. Dacă, totuşi, Comisia consideră că nu există 
o astfel de piaţă distinctă sau o astfel de ameninţare,       
adoptă o decizie în acest sens, pe care o adresează sta-
tului-membru în cauză, şi soluţionează cazul în confor-
mitate cu Regulamentul (CE) nr.139/2004.

Pentru situaţia în care un stat-membru informează 
Comisia că o concentrare afectează concurenţa pe o 
piaţă distinctă de pe teritoriul său, care nu reprezintă 
o parte semnificativă a pieţei comune, Comisia trimite, 
integral sau parţial, cazul privind piaţa distinctă în cau-
ză, în situaţia în care consideră că este afectată o astfel 
de piaţă distinctă.

Decizia de a trimite sau nu cazul se adoptă:
ca regulă generală, în termen de cel mult 35 de 	

zile lucrătoare în cazul în care Comisia a decis să nu se 
opună unei concentrări notificate, o declară compatibilă 
cu piaţa internă şi nu a iniţiat procedura sau

în termen de cel mult 65 de zile lucrătoare de la no-	
tificarea concentrării în cauză, în situaţia în care Comisia 
a constatat că o concentrare notificată generează îndoieli 
grave privind compatibilitatea sa cu piaţa comună şi a 
iniţiat procedura, fără a parcurge etapele pregătitoare în 
vederea adoptării măsurilor necesare pentru a menţine 
sau restabili concurenţa efectivă pe piaţa în cauză.

În cazul în care în termenul de 65 de zile lucrătoare, 
în pofida unei reiterări din partea statului-membru în 
cauză, Comisia nu a adoptat o decizie privind trimite-
rea şi nici nu a parcurs etapele pregătitoare, se consi-
deră că a adoptat o decizie de trimitere a cazului către 
autoritatea competentă a statului-membru în cauză în 
vederea aplicării legislaţiei naţionale privind concuren-
ţa statului respectiv.

Autoritatea competentă a statului-membru în cauză 
decide cu privire la caz fără întârzieri nejustificate. În 
termen de 45 de zile lucrătoare de la trimiterea Comi-
siei, autoritatea competentă a statului-membru în cauză 

informează întreprinderile implicate cu privire la rezul-
tatul evaluării preliminare a concurenţei şi la acţiunile 
ulterioare pe care propune să le întreprindă, dacă este 
cazul. Statul-membru în cauză poate suspenda, în mod 
excepţional, acest termen, în cazul în care întreprinderi-
le implicate nu au furnizat informaţiile necesare în con-
formitate cu legislaţia sa naţională privind concurenţa. 
Potrivit Regulamentului (CE) nr.802/20048, se conside-
ră respectat termenul de 45 de zile lucrătoare în cazul în 
care autoritatea competentă a statului-membru în cauză 
informează întreprinderile interesate în modul stabilit, 
înainte de expirarea perioadei. 

În cazul în care o notificare este solicitată în confor-
mitate cu legislaţia naţională, termenul de 45 de zile lu-
crătoare începe să curgă din ziua lucrătoare următoare 
zilei primirii unei notificări complete de către autorita-
tea competentă a statului-membru respectiv. 

Piaţa geografică de referinţă este constituită din 
zona în care întreprinderile implicate participă la cere-
rea şi oferta de produse sau servicii, în care condiţiile 
de concurenţă sunt suficient de omogene şi care poate 
fi deosebită de zonele învecinate, în special, deoarece 
condiţiile de concurenţă sunt considerabil diferite în 
zonele respective. Evaluarea dată trebuie să ia în con-
siderare în special natura şi caracteristicile produselor 
şi serviciilor în cauză, existenţa unor bariere la intrarea 
pe piaţă sau a unor preferinţe ale consumatorilor, a unor 
diferenţe considerabile între cotele de piaţă ale între-
prinderilor din zona în cauză şi zonele învecinate sau 
diferenţele semnificative de preţ.

Pentru realizarea sarcinilor care i-au fost atribuite 
prin Regulamentul (CE) nr.139/2004, Comisia este în 
drept să efectueze toate inspecţiile necesare la între-
prinderi şi asociaţii de întreprinderi. 

Funcţionarii şi celelalte persoane autorizate de 
Comisie, care îi însoţesc pentru a efectua o inspecţie, 
după prezentarea unei autorizaţii scrise, care menţio-
nează obiectul şi scopul inspecţiei, au competenţa9:

de a intra în orice sediu, pe orice teren şi în orice 	
mijloace de transport ale întreprinderilor sau ale asoci-
aţiilor de întreprinderi;

de a examina registrele şi alte evidenţe privind 	
activitatea comercială, indiferent de formatul în care 
sunt păstrate;

de a lua sau de a obţine, în orice format, copii sau 	
extrase din astfel de registre sau evidenţe;

de a sigila orice sediu al activităţii comerciale 	
şi orice registre sau evidenţe pe perioada şi în măsura 
necesară pentru inspecţie;

de a solicita oricărui reprezentant sau membru 	
al personalului întreprinderii sau al asociaţiei de între-
prinderi explicaţii asupra faptelor sau documentelor 
legate de obiectul şi scopul inspecţiei şi de a înregistra 
răspunsurile.

Întreprinderile şi asociaţiile de întreprinderi trebuie 
să se supună inspecţiilor dispuse prin decizia Comisiei, 
care menţionează obiectul şi scopul inspecţiei, stabi-



31

Nr. 7, 2013 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

leşte data la care aceasta urmează să înceapă şi men-
ţionează sancţiunile ce urmează a fi aplicate în cazul 
furnizării unor informaţii eronate, precum şi dreptul de 
a solicita revizuirea deciziei de către Curtea de Justiţie. 
Comisia adoptă astfel de decizii după consultarea auto-
rităţii competente a statului membru pe teritoriul căruia 
urmează să se desfăşoare inspecţia.

Dacă funcţionarii şi celelalte persoane autorizate de 
Comisie care îi însoţesc constată că o întreprindere se 
opune unei inspecţii, inclusiv sigilării sediilor activităţii 
comerciale, a registrelor sau a evidenţelor, statul-mem-
bru în cauză le acordă asistenţa necesară, solicitând, 
dacă este cazul, intervenţia poliţiei sau a unei forţe de 
ordine echivalente, astfel încât să le permită efectuarea 
inspecţiei. 

Comisia poate impune prin decizie persoanelor care 
controlează, direct sau indirect, una sau mai multe în-
treprinderi sau părţi ale acestora, întreprinderilor sau 
asociaţiilor de întreprinderi, amenzi care variază între 
1-10% din cifra totală de afaceri a întreprinderii sau 
a asociaţiei de întreprinderi10. Astfel, Comisia impune 
amenzi în valoare de cel mult 1 % din cifra totală de 
afaceri a întreprinderii sau a asociaţiei de întreprin-
deri în cauză în cazul în care, în mod intenţionat sau 
din neglijenţă:

acestea furnizează informaţii incorecte sau care 	
induc în eroare într-o cerere, o confirmare, o notificare 
sau o completare la aceasta; 

acestea furnizează informaţii incorecte sau care 	
induc în eroare ca răspuns la o cerere simplă de infor-
maţii;

acestea furnizează informaţii incorecte, incomple-	
te sau care induc în eroare sau nu furnizează informaţii 
în termenul impus ca răspuns la o solicitare făcută prin 
intermediul unei decizii; 

acestea furnizează registrele sau celelalte evidenţe 	
ale activităţii comerciale solicitate într-o formă incom-
pletă pe parcursul inspecţiilor efectuate sau refuză să se 
supună unei inspecţii dispuse printr-o decizie;

ca răspuns la o întrebare formulată de funcţionarii 	
şi celelalte persoane care îi însoţesc pentru a efectua o 
inspecţie,

– acestea oferă un răspuns incorect sau care induce 
în eroare;

– acestea nu rectifică în termenul stabilit de Comisie 
un răspuns incorect, incomplet sau care induce în eroa-
re oferit de un membru al personalului sau

– acestea nu furnizează sau refuză să furnizeze un 
răspuns complet cu privire la fapte legate de obiectul şi 
scopul unei inspecţii; 

sunt rupte sigiliile aplicate de funcţionari sau de 	
alte persoane autorizate de Comisie care îi însoţesc.

Comisia poate impune, printr-o decizie, amenzi 
care nu depăşesc 10% din cifra totală de afaceri a în-
treprinderii în cauză persoanelor care controlează, di-
rect sau indirect, una sau mai multe întreprinderi sau 
părţi ale acestora, întreprinderilor sau asociaţiilor de 

întreprinderi, în cazul în care, în mod intenţionat sau 
din neglijenţă, acestea:

nu notifică o concentrare înainte de punerea în 	
aplicare a acesteia, cu excepţia cazurilor în care sunt 
autorizate în mod expres în acest sens sau printr-o decizie 
adoptată de Comisie; 

realizează o concentrare suspendată;	
realizează o concentrare declarată incompatibilă 	

cu piaţa comună sau nu respectă orice măsură dispusă 
printr-o decizie privind dizolvarea concentrării; 

nu respectă o condiţie sau o obligaţie impusă 	
printr-o decizie adoptată de Comisie.

La stabilirea valorii amenzii, Comisia va lua în con-
siderare natura, gravitatea şi durata încălcării.

De asemenea, Comisia este în drept să aplice printr-o 
decizie persoanelor care controlează direct sau indirect 
una sau mai multe întreprinderi sau părţi ale acestora, 
întreprinderilor sau asociaţiilor de întreprinderi, penali-
tăţi cu titlu cominatoriu care nu depăşesc 5% din media 
zilnică a cifrei totale de afaceri a întreprinderii sau a 
asociaţiei de întreprinderi în cauză pentru fiecare zi lu-
crătoare de întârziere, calculate de la data prevăzută în 
decizie, pentru a le obliga: 

să furnizeze informaţiile complete şi corecte pe 	
care le-a solicitat prin decizia adoptată;

să se supună unei inspecţii pe care a dispus-o 	
printr-o decizie adoptată;

să respecte o obligaţie impusă printr-o decizie 	
adoptată sau

să respecte orice măsuri dispuse printr-o decizie 	
adoptată.

Comisia poate fixa valoarea definitivă a penalităţi-
lor cu titlu cominatoriu la o valoare mai mică decât cea 
care decurge din decizia iniţială în cazul în care a fost 
îndeplinită obligaţia a cărei respectare era urmărită prin 
intermediul penalităţilor cu titlu cominatoriu. 

Curtea de Justiţie are competenţă deplină în sen-
sul art.261 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte controlul deciziilor prin 
care Comisia a aplicat o amendă sau o penalitate cu 
titlu cominatoriu. Curtea de Justiţie poate anula, reduce 
sau majora amenda sau penalităţile cu titlu cominatoriu 
aplicate.

Note:
1 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 

24/1, 29.1.2004, p.1-22.
2 Ibidem, L 133, 30.4.2004, p. 1.
3 Ibidem, art.2.
4 Regulamentul (CE) nr.139/2004, art.5.
5 Ibidem, art.3.
6 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

L 222, 14.8.1978, p.1. 
7 Regulamentul (CE) nr.139/2004, art.2.
8 Ibidem, art.10, alin.(3).
9 Regulamentul (CE) nr.139/2004, art.13 alin.(2). 
10 Ibidem, art.14.
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regimul juridic specific aplicabil fiecărei cate-
gorii de bunuri, aflate în patrimoniul soților 

face necesară evocarea mijloacelor prin care este po-
sibilă dovada apartenenței unui anumit bun fie la masa 
comunitară, fie la cea a bunurilor proprii unuia dintre 
soți1.

Dovada bunurilor comune. Având în vedere că, în 
majoritatea cazurilor, bunurile sunt dobândite în tim-
pul căsătoriei prin contribuția ambilor soți, se instituie 
prezumția relativă de comunitate, iar calitatea de bun 
comun nu trebuie dovedită. Orice bun, dobândit în tim-
pul căsătoriei, se consideră comun atâta timp cât nu 
se face dovada că este un bun personal al unuia dintre 
soți2.

Prezumția de comunitate are un caracter relativ 
juris tantum, ea constituind, cum in terminis o spune 
legiuitorul, o scutire de dovadă. Posibilitatea invocării 
prezumției de comunitate nu înlătură facultatea pe care 
o are oricare dintre soți de a cere să se constate, în tim-
pul căsătoriei, că un anume bun nu este un bun propriu 
al unuia dintre soți, ci un bun comun, sau invers3.

Prezumția de comunitate poate fi invocată atât de 
soți, cât și de terțe persoane interesate. Creditorul co-
mun urmăritor nu este obligat să facă dovada că un 
anumit bun al soților este comun, deoarece calitatea 
de bun comun nu trebuie dovedită, ea fiind prezumată. 
Totuși, prezumția de comunitate, fiind relativă, poate fi 
răsturnată, cel ce contestă calitatea de bun comun ur-
mând să dovedească că bunul a fost dobândit înainte 
de căsătorie sau că este un bun propriu. Odată făcută 

proba contrară în privința unui bun determinat, bunul 
respectiv este scos de sub incidența prezumției de co-
munitate4.

Conform art.19 alin.(1) din Codul familiei, bunuri-
le devin comune dacă sunt dobândite de soți în timpul 
căsătoriei. Din conținutul acestei norme, desprindem 
următoarele aspecte care se cer a fi lămurite: noțiunea 
de dobândire, calitatea de soț a dobânditorului, data sau 
momentul dobândirii și modul în care bunurile devin 
comune.

noțiunea de dobândire. Prin „dobândire” urmează 
să înțelegem că vor fi considerate comune acele bunuri 
care au intrat în patrimoniul soților prin oricare din mo-
durile de dobândire reglementate de legea civilă, indi-
ferent dacă au fost achiziționate de unul sau de ambii 
soți și indiferent de natura bunului, adică fără a distinge 
între ele dacă sunt mobile sau imobile, corporale sau 
incorporale5.

„A dobândi” un bun înseamnă a deveni titularul 
unui drept real sau de creanță prin intermediul unor 
acte sau fapte juridice ori în puterea legii6. Totodată, în 
temeiul prevederilor art.22 alin.(1) din Codul familiei, 
bunurile vor fi considerate comune numai dacă au fost 
dobândite prin acte juridice oneroase, căci cele dobân-
dite prin moştenire sau în baza altor convenții gratuite 
sunt bunuri proprii, afară de cazul în care dispunătorul 
nu a precizat prin contract matrimonial că acele bunuri 
urmează să fie comune7.

Printre modurile de dobândire a bunurilor, reglemen-
tate de legea civilă, menționăm: prin ocupaţiune, act 

DOvADA  APARTENENŢEI  BUNURILOR  SOŢILOR
Partea I

olga PISArEnCo, 
doctorand (USM)

REZUMAT
Dovada apartenenței bunurilor soților se face necesară datorită existenței a două mari categorii de bunuri 

în patrimoniul soților: comune și personale. Necesitatea atribuirii bunurilor soților la una din aceste categorii 
poate surveni atât în timpul căsătoriei, cât și în caz de încetare a acesteia. În lipsa unui regim matrimonial 
contractual al soților, bunurile acestora vor fi atribuite uneia sau altei categorii în condițiile legii. Deși, în 
această privință, s-a instituit norma că comunitatea bunurilor constituie regula, iar bunurile personale consti-
tuie excepția, totuși în situații concrete dovada apartenenței bunurilor este pusă în seama ambilor soți, dacă cu 
referire la aceasta există pretenții deopotrivă.

Cuvinte-cheie: regim matrimonial contractual, regimul comunității, bunurile soților, comunitatea de bu-
nuri, bunuri comune, dovada apartenenței bunurilor comune, prezumția de comunitate, dobândire.

SUMMARY
Evidence of title in spouses’ goods is necessary due to existence of two large categories of goods in spouses’ 

property: common and personal. The necessity to ascribe spouses’ goods to one of the said categories may incur 
within marriage, as well as in case of its termination. Without a spouses’ contractual matrimonial regime, their 
goods shall be ascribed to one or another category according to the law. Even though in this respect the norm 
citing that commonness of goods is the rule was instituted, whereas personal goods are an exception, still in 
practical situations the proof of title in goods is on both spouses, if there are any claims from either part refer-
ring thereto.

Key-words: contractual matrimonial regime, community regime, spouses goods, commonness of goods, 
common goods, proof of common goods, presumption of community, acquiring.
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juridic, succesiune, accesiune, uzucapiune, prin efectul 
unui act administrativ, prin alte moduri de dobândire a 
dreptului de proprietate prevăzute de lege, precum şi 
prin hotărâre judecătorească, atunci când aceasta este 
translativă de proprietate (art.320 din Codul civil).

În ceea ce privește uzucapiunea ca mod de dobândi-
re a dreptului de proprietate, în literatura de specialitate 
se consideră că bunul urmează a fi considerat comun 
sau propriu după cum termenul de uzucapiune a înce-
put să curgă în timpul căsătoriei sau în afara ei8. Astfel, 
spre exemplu, uzucapiunea de 15 ani constituie mod 
de dobândire a bunurilor comune, dacă data de când 
termenul prescripției achizitive a început să curgă se 
situează în timpul căsătoriei, deoarece uzucapiunea are 
caracter retroactiv și, respectiv, se consideră că uzuca-
patul a devenit proprietarul bunului din momentul când 
a făcut primul act de posesiune cu intenția de a dobândi 
proprietatea lui9.

În cazul dreptului de proprietate și a celorlalte 
drepturi reale, bunul devine comun fie că a fost do-
bândit într-un mod de dobândire originar (accesiunea, 
ocupațiunea, uzucapiunea, dobândirea fructelor de că-
tre posesorul de bună credință etc.), fie printr-un mod 
de dobândire derivat (contract, succesiune testamenta-
ră, hotărâre judecătorească etc.)10.

Dobândirea drepturilor de creanță în patrimoniul 
comun al soților poate avea ca izvor orice act juridic 
generator de obligații, delictul civil, gestiunea de afa-
ceri, îmbogățirea fără justă cauză etc. În noțiunea de 
„bun” se includ și creanțele ce au ca obiect transmiterea 
dreptului de proprietate, respectiv, aceste bunuri devin 
comune, dacă sunt dobândite în timpul căsătoriei, și 
proprii, dacă sunt dobândite în afara acesteia11.

În ceea ce privește bunurile dobândite prin mijloa-
ce ilicite, în literatura de specialitate se afirmă că sub 
aspectul includerii în comunitatea matrimonială nu are 
relevanță natura licită sau ilicită a mijloacelor prin care 
au fost dobândite bunurile12.

Concluzionând, prin dobândire înțelegem obținerea, 
sub semnul prezumției de comunitate, de către oricare 
dintre soţi sau de ei împreună, a unui drept patrimonial 
real sau de creanţă, în temeiul legii, al unui act sau fapt 
juridic13.

Calitatea de soț a dobânditorului. După cum rezul-
tă din prevederile art.20 alin.(1) din Codul familiei, vor 
fi considerate bunuri comune acelea ce sunt dobândi-
te fie de către soţi împreună, fie de către oricare dintre 
soţi, singur. Deci, din punctul de vedere al calității do-
bânditorului, singura condiție este aceea a calității de 
soț în raport cu momentul dobândirii. 

În legătură cu determinarea calității de soț a dobân-
ditorului, se impun anumite precizări relative la timpul 
sau durata căsătoriei. Căsătoria durează între momentul 
încheierii sale – fapt dovedit prin certificatul de căsăto-
rie, și acela al încetării căsătoriei – situație adeverită fie 
prin certificatul de divorț sau, după caz, certificatul de 
deces, fie prin hotărâre judecătorească definitivă în ca-

zul divorțului sau, după caz, declarării decesului unuia 
dintre soți, pe cale judecătorească.

Dacă intervine divorțul, momentul desfacerii căsă-
toriei este ziua înregistrării divorțului la oficiul de sta-
re civilă sau, după caz, ziua în care hotărârea instanței 
judecătorești a rămas definitivă (art.39 alin.(1) din Co-
dul familiei). În literatura de specialitate, s-a expus opi-
nia precum că, dacă anumite bunuri au fost dobândite 
în intervalul de timp de la pronunțarea hotărârii și până 
la rămânerea ei definitivă, atunci rezultă că prezumția 
de comunitate există și în privința acestora14.

Deși este o concluzie rezultativă, considerăm că 
această normă juridică nu este direct aplicabilă și în 
privința partajării bunurilor comune ale soților pe mo-
tiv că instanța de judecată, prin hotărârea pronunțată, 
a dispus deja asupra împărțirii bunurilor comune ale 
soților, iar în situația instituirii unei asemenea reguli, 
ar rezulta că soții, după desfășurarea unui proces ju-
diciar de partajare a bunurilor comune, pot înainta noi 
pretenții de partajare a bunurilor dobândite de oricare 
dintre soți în acest interval de timp, ceea ce nu este lo-
gic și nici posibil din considerente procesuale.

Astfel, în temeiul art.170 alin.(1) lit.g) din Codul de 
procedură civilă, instanța de judecată va restitui noua 
cerere de chemare în judecată privind partajarea bu-
nurilor comune ale soților, întrucât la aceeaşi instanţă 
sau la o alta, se află în judecată un litigiu între aceleaşi 
părţi, asupra aceluiaşi obiect şi având aceleaşi temeiuri 
sau, după caz, în temeiul art.169 alin.(1) lit.b) din Co-
dul de procedură civilă, instanța de judecată va refuza 
primirea noii cereri de chemare în judecată pe motiv că 
există o hotărâre judecătorească irevocabilă cu privire 
la un litigiu între aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect 
şi având aceleaşi temeiuri.

Cu privire la această situație, considerăm că le-
giuitorul ar trebui să reglementeze, spre exemplu, în 
conținutul art.25 alin.(7) din Codul familiei că „Bunuri-
le dobândite de fiecare dintre soți în perioada divorțului 
sunt bunuri personale ale soțului care le-a obținut, dacă 
soții duc trai separat”, ceea ce considerăm că va proteja 
interesele patrimoniale ale fiecăruia dintre soții aflați în 
litigiu judiciar, care poate să dureze doi ani, chiar și mai 
mult. O asemenea prevedere legală ar proteja interese-
le patrimoniale ale soților asupra bunurilor obținute nu 
doar în perioada de la pronunțarea hotărârii și până la 
rămânerea definitivă a acesteia, dar și în perioada de 
divorț, perioadă în care căsătoria este desfăcută de fac-
to, însă urmează a fi confirmată de iure. Considerăm că, 
în lipsa unei asemenea prevederi legale, soții sau viito-
rii soți pot reglementa această situație prin contractul 
lor matrimonial.

Față de terți prezumția de comunitate încetează la 
data încetării căsătoriei sau la data când, potrivit art.32 
alin.(1) din Codul familiei, soțul debitor a înștiințat cre-
ditorii săi despre rezilierea contractului matrimonial în 
legătură cu desfacerea căsătoriei. În caz contrar, terții 
vor fi îndreptățiți să considere comune chiar acele bu-
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nuri care, fiind dobândite după desfacerea căsătoriei, 
în raporturile dintre soți sunt considerate bunuri pro-
prii15. Considerăm că în asemenea circumstanțe, când 
creanțele soțului debitor sunt acoperite din contul bu-
nurilor proprii ale celuilalt soț, soțul de bună-credință 
va avea un drept de creanță față de soțul debitor.

Dovada apartenenței bunurilor soților, în cazul în-
cetării căsătoriei prin deces, cunoaște diverse forme. 
Astfel, în cazul decesului constatat fizic nu se pun pro-
bleme deosebite, bunurile dobândite după data decesu-
lui de către soțul supraviețuitor vor fi bunuri proprii. În 
cazul decesului declarat prin hotărâre judecătorească, 
data morții și cea a încetării căsătoriei va fi aceea stabi-
lită prin hotărârea judecătorească, ceea ce înseamnă că 
bunurile dobândite de soțul supraviețuitor după aceas-
tă dată și până la data rămânerii definitive a hotărârii 
judecătorești de declarare a decesului, deși au beneficiat 
de prezumția de comunitate, vor fi retroactiv considera-
te bunuri proprii ale soțului care le-a achiziționat16.

Așa cum s-a remarcat în literatura de specialita-
te se poate ca, ulterior rămânerii definitive a hotărârii 
judecătorești de declarare a decesului, să se constate 
existența certificatului de deces la o altă dată reală a 
morții, această împrejurare va duce la anularea hotărâ-
rii judecătorești respective și schimbarea retroactivă a 
statutului bunurilor dobândite între cele două date, din 
bunuri comune în proprii sau invers, după cum data re-
ală a morții, dovedită prin certificatul de deces, se situ-
ează anterior sau posterior celei stabilite prin hotărâre 
judecătorească. Aceeași este situația și în cazul în care 
data decesului, declarată prin hotărâre judecătorească, 
este, ulterior, rectificată.

Dacă cel declarat decedat prin hotărâre judecăto-
rească este, de fapt, în viață, odată cu reîntoarcerea sa 
ori cu administrarea dovezii că este în viață, comuni-
tatea matrimonială desființată prin hotărâre judecăto-
rească reînvie retroactiv. Însă, dacă soțul celui declarat 
decedat s-a recăsătorit, odată cu reîntoarcerea acestuia 
prima căsătorie se consideră desfăcută la data celei de a 
doua, făcând să înceteze toate raporturile, inclusiv cele 
patrimoniale generate de prima căsătorie17. În toate 
aceste cazuri, se presupune că soții din noua căsătorie 
au fost de bună-credință la încheierea ei. În cazul că ei 
au fost de rea-credință, noua căsătorie este lovită de nu-
litate, deoarece a fost încheiată în frauda legii. În felul 
acesta, comunitatea de bunuri ca efect al primei căsăto-
rii nu a încetat să aibă ființă, iar pentru noua căsătorie 
nu se poate vorbi de comunitate de bunuri18.

Pe lângă situațiile juridice analizate, relative la tim-
pul sau durata căsătoriei, în temeiul art.41 alin.(2) din 
Codul familiei, căsătoria poate fi declarată nulă și va 
fi considerată ca atare din momentul încheierii ei. Ast-
fel, dacă căsătoria a fost declarată nulă, se consideră că 
comunitatea bunurilor între soți nu a existat niciodată. 
Bunurile dobândite în căsătoria nulă aparțin persoane-
lor din căsătoria nulă cu drept de proprietate comună pe 
cote-părți și este reglementat de Codul civil, cu excepția 

prevăzută în art.44 alin.(3) lit.a) din Codul familiei, po-
trivit căreia instanţa judecătorească, la cererea soţului 
de bună-credinţă, este în drept să-l oblige pe celălalt soţ 
la plata pensiei de întreţinere, să aplice, la împărţirea 
bunurilor dobândite în comun până la declararea nu-
lităţii căsătoriei, regulile stabilite de art.20, 25, 26 din 
Codul familiei, precum şi să recunoască valabil, total 
sau parţial, contractul matrimonial19.

Tot astfel, în cazul declarării nulității contractului 
matrimonial (art.31 din Codul familiei), acesta este 
retroactiv desființat, considerându-se că bărbatul și  
femeia niciodată n-au încheiat contract matrimonial. 
Toate bunurile achiziționate vor fi considerate proprii 
ale celui care le-a dobândit, iar cel care a contribuit cu 
sume proprii de bani la achiziționarea unor bunuri de 
către celălalt va avea un drept de creanță sau va fi con-
siderat coproprietar, dacă cota sa din bunul litigios a 
fost determinată20. Soțul care a fost de bună-credință la 
încheierea contractului matrimonial, declarat nul, păs-
trează până la data când hotărârea judecătorească rămâ-
ne definitivă situația unui soț dintr-o căsătorie valabilă. 

Calitatea de soț a celui de bună-credință atrage apli-
carea regimului comunității matrimoniale cu privire la 
bunurile dobândite în timpul căsătoriei nule sau anu-
late, în consecință, de acest regim va beneficia și soțul 
de rea-credință, întrucât este de neconceput existența 
concomitentă a două regimuri juridice incompatibile 
cu privire la aceeași universalitate juridică21.

Concubinajul nu conferă calitatea de soț, respectiv, 
bunurile dobândite în perioada concubinajului nu vor 
fi prezumate a fi comune. Deoarece numai căsătoria 
generează prezumția de comunitate, în cazul concu-
binajului, aceasta nu funcționează, ceea ce înseamnă 
că bunurile dobândite de concubini vor deveni pro-
prietatea fiecăruia, în proporția în care au contribuit la 
achiziționarea lor. Dovada proprietății indivize, în ceea 
ce-i privește pe concubini, se face raportat la fiecare bun 
în parte și nu la totalitatea bunurilor, cum se procedează 
în cazul comunității de bunuri generate de căsătorie, iar 
contribuția fiecărui concubin la achiziționarea bunuri-
lor, fiind o problemă de fapt, urmează a fi dovedită prin 
probele ce se administrează în proces22.

Cât privește imobilul dobândit în perioada concu-
binajului, dacă numai unul dintre concubini figurea-
ză în actul de dobândire, celălalt concubin nu devine 
coproprietar, chiar dacă el a pus la dispoziția celuilalt 
întreaga sumă necesară achiziționării bunului, dar își 
va putea valorifica dreptul de creanță împotriva concu-
binului în condițiile dreptului comun. Imobilul dobân-
dit de unul dintre concubini în timpul concubinajului 
urmat de căsătoria părților poate intra, pe data încheie-
rii căsătoriei, în comunitatea devălmașă a soților dacă, 
alături de contribuția comună, se dovedește existența 
unei convenții exprese sau tacite între viitorii soți în 
sensul caracterului comun al imobilului23.

Data sau momentul dobândirii. Dobândirea bunu-
rilor comune înseamnă, așa cum am arătat deja, intra-
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rea acestora în patrimoniul soților, astfel că momentul 
dobândirii este acela care, potrivit dreptului comun, 
marchează transferul dreptului din patrimoniul unor 
terțe persoane în acela al soților sau al unuia dintre soți. 
Totodată, pentru a deveni comune ambilor soți, bunuri-
le trebuie să fi fost dobândite în timpul căsătoriei, adică 
în perioada cuprinsă între încheierea și, respectiv, în-
cetarea căsătoriei, chiar dacă momentul dobândirii nu 
coincide cu intrarea efectivă a soților în posesia acelui 
bun24. Astfel, data dobândirii bunurilor trebuie să se afle 
în timpul căsătoriei, iar momentul dobândirii bunurilor 
este acela în care bunul sau dreptul asupra bunului intră 
în patrimoniul unuia sau al ambilor soți.

În cazul în care un soț dobândește o creanță, care-l 
îndreptățește să pretindă transmiterea dreptului de pro-
prietate asupra unui lucru, pentru a determina caracte-
rul de bun comun sau propriu al dreptului de creanță, se 
pune problema de a ști care este momentul dobândirii. 
În această privință, în literatura de specialitate s-au ex-
primat diverse opinii.

Într-o primă opinie, s-a susţinut că simpla dobân-
dire a unui drept de creanţă marchează momentul în 
care bunul a intrat în comunitate, chiar dacă dreptul de 
proprietate asupra bunului ce alcătuieşte obiectul acelei 
creanţe este dobândit ulterior25.

Într-o altă opinie, s-a susţinut fără nicio distincţie 
că, de vreme ce în dreptul nostru orice bun, inclusiv 
dreptul de creanţă, poate deveni comun, din momentul 
în care dreptul de creanţă, având ca obiect transmiterea 
dreptului de proprietate asupra unui lucru, a intrat în 
patrimoniul unuia dintre soţi, bunul respectiv devine 
comun26.

În fine, s-a mai susţinut că dreptul de creanţă şi, re-
spectiv, dreptul de proprietate intră în comunitate suc-
cesiv, în momente diferite, bunurile dobândite astfel 
devenind, prin efectul legii, bunuri comune27.

Aceste opinii oferă, după cum cu uşurinţă se poate 
observa, soluţii numai pentru ipoteza în care ambele 
momente, atât cel al naşterii dreptului de creanţă, cât şi 
cel al dobândirii pe baza acestuia a dreptului de propri-
etate se situează în timpul căsătoriei, când ambele vor 
fi, evident, bunuri comune, sau în afara ei, când ambele 
vor fi bunuri proprii28. Astfel, creanțele devin bunuri 
comune dacă sunt dobândite de soți în timpul căsăto-
riei, și proprii, dacă sunt dobândite în afara acesteia.

Există însă numeroase situaţii când dreptul de cre-
anţă, având ca obiect transmiterea unui drept de pro-
prietate, este dobândit de unul dintre soţi înainte de 
încheierea căsătoriei, iar dreptul de proprietate asupra 
acelui lucru se transmite în timpul acesteia sau invers. 
În asemenea cazuri, creanțele născute înainte de că-
sătorie în patrimoniul unui soț, dar realizate în timpul 
căsătoriei, nu sunt bunuri comune, iar cele născute în 
timpul căsătoriei, dar realizate după căsătorie sunt bu-
nuri comune29.

Bunurile cumpărate cu plata în rate de către unul 
dintre soți sunt comune, dacă data semnării contractu-

lui de vânzare-cumpărare se situează în timpul căsăto-
riei și vor rămâne a fi proprii, dacă data unui asemenea 
contract este anterioară sau ulterioară căsătoriei. Ca 
atare, bunurile cumpărate în rate înainte de încheierea 
căsătoriei sunt bunuri proprii, iar faptul că o parte din 
rate au fost plătite în timpul căsătoriei trebuie avut în 
vedere la stabilirea cotelor-părți. În mod corespunză-
tor, bunurile cumpărate în rate în timpul căsătoriei sunt 
comune, chiar dacă o parte din rate se achită după în-
cetarea căsătoriei, acest fapt reprezentând importanță 
numai pentru stabilirea cotelor-părți30.

Bunurile dobândite cu împrumutul făcut de unul 
dintre soți, la fel, sunt bunuri comune31, dacă actul de 
împrumut s-a produs în timpul căsătoriei. Aceasta de-
oarece în noțiunea de bun se includ și creanțele con-
tractate de oricare dintre soți. După cum data apariției 
creanței se situează în timpul căsătoriei sau în afara 
acesteia, bunurile dobândite cu împrumutul făcut de 
unul dintre soți vor fi bunuri comune sau proprii.

Bunurile devin comune și în cazul în care sunt do-
bândite în perioada de timp în care soții sunt despărțiți 
în fapt. Această soluție se impune pentru următoarele 
motive:

a) separația în fapt a soților nu atrage după sine 
încetarea sau desfacerea căsătoriei, astfel încât bunul 
achiziționat în perioada separației în fapt a soților este 
dobândit în timpul căsătoriei;

b) în privința acestor bunuri, legea nu face nicio de-
rogare, legea nu distinge în cazul când soții sunt împre-
ună și în cazul când locuiesc separat, de unde rezultă că 
bunul dobândit în ambele situații este comun;

c) dacă nu s-ar da această soluție, ar însemna că 
soții ar avea posibilitatea să răstoarne normele legale 
privind bunurile comune, separându-se în fapt înainte 
de dobândirea unor bunuri32.

Despărțirea în fapt a soților nu face să înceteze co-
munitatea matrimonială, așa încât vor fi considerate 
bunuri comune și cele achiziționate în astfel de perioa-
de. Excepție de la această regulă instituie art.20 alin.(5) 
din Codul familiei, potrivit căruia instanța de judecată 
este în drept, în baza cererii soțului interesat, care nu 
este vinovat de desfacerea căsătoriei, să declare bunu-
rile dobândite de către el, în perioada cât soții au dus 
gospodării separate, proprietatea acestuia. 

Pentru a fi aplicată norma juridică respectivă, este 
necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiții: 
a) cererea să fie înaintată de soțul care nu este vinovat 
de desfacerea căsătoriei; b) soții să fi fost separați de 
fapt și să fi dus gospodării separate; c) bunurile să fi 
fost dobândite de soțul nevinovat anume în această pe-
rioadă33.

Ținem să menționăm că perioada traiului separat în 
care au fost obținute bunuri de către unul dintre soți 
poate să fie urmată ulterior de o altă perioadă de trai 
comun, această situație însă nu face ca norma juridică 
menționată să-și piardă aplicabilitatea, întrucât legea 
nu instituie un termen de prescripție în acest caz. Ast-
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fel, faptul că unul dintre soți nu a contribuit cu nimic 
la achiziționarea unor bunuri în perioada despărțirii 
în fapt va fi luat în considerare la stabilirea părții din 
bunurile comune ce se cuvin fiecărui soț. În cazul bu-
nurilor cumpărate în rate, valoarea ratelor plătite după 
separația în fapt de către unul dintre soți nu consti- 
tuie bun propriu, dar mărește contribuția la dobândirea 
totalității bunurilor comune34.

Modul în care bunurile devin comune. Potrivit 
regulii generale, bunurile devin comune prin efectul 
legii dacă sunt dobândite de soți în timpul căsătoriei, 
iar bunurile dobândite înainte de încheierea căsătoriei 
și cele dobândite după data încetării acesteia rămân a 
fi personale ale dobânditorului.

Devin comune atât bunurile dobândite separat de 
fiecare dintre soți, cât și cele dobândite de soți împre-
ună, principalul este ca acestea să nu facă parte din ca-
tegoria bunurilor personale. Bunurile dobândite de fi-
ecare dintre soți sunt considerate comune în condițiile 
legii, deoarece legea presupune că ambii soți au avut 
o contribuție la această dobândire. Contribuția poate 
fi directă, constând în munca sau mijloacele ambilor 
soți, ori indirectă, prin economisirea unor mijloace 
comune, ca în cazul muncii depuse de femeie în gos-
podărie și pentru creșterea copiilor35. Astfel, bunul de-
vine comun, dacă a fost dobândit prin munca ambilor 
soți sau numai prin munca unuia dintre aceștia.

În ceea ce privește câștigurile realizate de unul din-
tre soți la loterie, în literatura de specialitate se con-
sideră că și ele au caracterul de bunuri comune, fiind 
vorba de bunuri dobândite în timpul căsătoriei care nu 
se încadrează în niciuna dintre categoriile de bunuri 
personale prevăzute la art.22 din Codul familiei. Îm-
prejurarea că aceste câștiguri nu sunt rezultatul muncii, 
ci al întâmplării, nu este de natură a pune la îndoială 
caracterul lor de bunuri comune. Soțul câștigător poa-
te, în principiu, să combată prezumția de comunitate a 
câștigului realizat la loterie, dovedind, de pildă, că va-
lorile cu care a cumpărat biletul reprezenta sau înlocuia 
un bun propriu. Practic, însă, o atare dovadă este greu 
de administrat, întrucât nu este suficient să se stabileas-
că faptul că soțul câștigător avea un disponibil bănesc 
cu caracter de bun propriu, ci mai trebuie să probeze că 
biletul a fost cumpărat chiar din acest disponibil36.

Unii doctrinari s-au expus în sensul că bunul cum-
părat de unul dintre soți devine comun chiar când ce-
lălalt soț lucrează ca mandatar al terțului vânzător și 
semnează actul de vânzare-cumpărare în această ca-
litate37, deoarece bunul devine comun în temeiul le-
gii, iar nu al contractului de mandat, în sensul ca soțul 
mandatar să poată vinde bunul chiar soțului său38.

Alți doctrinari, cu referire la aceasta, menționează 
că, de fapt, soțul cumpărător acționează atât în nume 
propriu, cât și ca reprezentant al celuilalt soț, aces-
ta din urmă, deși încheie actul ca mandatar al vân-
zătorului, dobândește totuși proprietatea bunului în 
codevălmășie cu celălalt soț. În această situație, rezul-

tă că soțul mandatar al terțului vânzător contractează 
cu sine însuși în ceea ce privește partea codevălmașă 
pe care o dobândește prin intermediul celuilalt soț39.

Într-adevăr, art.1039 alin.(1) din Codul civil inter-
zice ca mandatarul să încheie acte juridice în numele 
mandantului cu sine însuşi, chiar şi prin reprezentant, 
cu excepţia cazului când este autorizat expres sau când 
mandantul cunoaşte faptul şi nu obiectează împotriva 
lui. Rezultă că în asemenea situații, pentru ca soțul 
mandatar să poată vinde bunul celuilalt soț este nece-
sar ca în procură să fie menționat expres acest drept ori 
să aibă dovada că a înștiințat mandantul și acesta nu a 
obiectat. În caz contrar, în temeiul art.1039 alin.(2) din 
Codul civil, mandantul poate cere declararea nulităţii 
actului juridic astfel încheiat.

Menționăm că bunul devine comun fără a se face 
distincție dacă în actul de achiziție au fost trecuți ambii 
soți sau numai unul dintre ei40. Bunul devine comun și 
în cazul în care, în actul de dobândire a unui imobil, 
act încheiat în timpul căsătoriei, figurează ambii soți, 
iar actul a fost transcris sau înscris în cartea funciară 
numai pe numele unui soț sau cu indicarea părții cuve-
nite fiecăruia dintre soți41.

Astfel, înscrierea în registrul bunurilor imobile a 
unui astfel de drept numai pe numele unuia dintre soți 
este o împrejurare care nu schimbă apartenența bunului 
la comunitate, deoarece în puterea legii (art.20 alin.(1) 
din Codul familiei), bunurile dobândite de către soți în 
timpul căsătoriei aparțin ambilor cu drept de proprietate 
în devălmășie. Înscrierea în cartea funciară a dreptului 
soțului asupra imobilului este un temei pentru ca acel 
soț să dobândească bunul. Dar, odată dobândit, bunul 
devine comun în temeiul legii, deși înscrierea în cartea 
funciară este numai pe numele unui soț. Neconcordanța 
înscrierii în cartea funciară cu starea de drept va putea fi 
oricând înlăturată prin înscrierea și a dreptului celuilalt 
soț cu privire la bunul comun. Asemenea înscriere se 
poate face la cererea ambilor soți42.

În literatura de specialitate, s-a acceptat unanim că 
fructele provenite de la bunurile comune sunt și ele 
bunuri comune43. Păreri contradictorii există în legă-
tură cu fructele bunurilor proprii. Unii autori susțin 
că fructele provenite de la bunuri proprii rămân a fi 
proprii ca efect al accesiunii44, cu excepția cazurilor 
când fructele bunurilor proprii sunt rezultatul muncii 
comune a ambilor soți, în asemnea caz, ele devenind 
bunuri comune45. În opinia altor autori, fructele bunu-
rilor proprii sunt considerate comune, deoarece aces-
tea nu sunt cuprinse în enumerarea limitativă a bunuri-
lor personale (art.22 din Codul familiei), precum și din 
considerentul că legea (art.19 din Codul familiei) nu 
leagă calitatea de bun comun de modul de dobândire 
a acestuia46.

Susținem această din urmă opinie, deoarece fruc-
tele au o individualitate proprie, nu sunt obținute în 
mod gratuit și nu micșorează substanța bunului care 
le-a produs, spre exemplu, chiria încasată în timpul că-
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sătoriei de la un imobil, proprietate exclusivă a unuia 
dintre soți. Acest din urmă argument explică de ce nu 
se poate recurge la principiul subrogației reale pentru 
a considera fructele bunurilor proprii ale soțului ca re-
venind în exclusivitate acestuia. Fiind culese în timpul 
căsătoriei, fructele bunurilor proprii sunt comune47.

Dovada apartenenței bunurilor imobile construite în 
timpul căsătoriei cunoaște diferite aspecte, determinate 
de calificarea juridică a acestor bunuri. Dată fiind diver-
sitatea situațiilor de fapt ce se pot ivi în practică, în li-
teratura de specialitate sunt discutate diverse soluții. Se 
consideră, în principiu, că imobilul construit cu mijloa-
ce comune, pe terenul proprietate comună sau pe tere-
nul celuilalt soț, împreună sau de un singur soț, este bun 
comun, iar imobilul construit cu mijloace personale, pe 
terenul proprietate comună sau pe terenul celuilalt soț, 
este bun personal al soțului constructor. Reaua-credință 
a soțului constructor duce la aplicarea în privința aces-
tuia a prevederilor art.329 din Codul civil.

Observăm astfel că prezumția comunității bunuri-
lor soților, fiind relativă, ridică diverse aspecte relative 
la calitatea de bun comun. Deși, se susține unanim că, 
calitatea de bun comun se prezumă, prin faptul că a 
fost dobândit în timpul căsătoriei, totuși există diver-
se aspecte practice legate de calitatea bunului de a fi 
comun, și nu personal. Dovada, în acest caz, se face 
de soțul interesat prin demonstrarea calității de bun 
personal, atât al celui dobândit înainte de încheierea 
căsătoriei, cât și în timpul acesteia. În lipsa dovezii că 
un bun este personal, acesta va fi bun comun prin efec-
tul legii.

Recenzent: 
valentina CEBOTARI, 

doctor în drept, 
conferențiar universitar
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REZUMAT
În acest articol, autorul va reflecta caracteristica generală a actelor normativ-juridice care stau la baza funda-

mentării legale la nivel de politică statală a puterii juridice drept calitate a actului normativ-juridic. În viziunea 
autorului, necunoaşterea cadrului legal în acest domeniu constituie o lacună „destul de valoroasă” pentru cel 
care operează în permanenţă cu dreptul, deoarece de fiecare dată este urmărit de pericolul aplicării incorecte a 
legii.

Cuvinte-cheie: cadru legislativ, act normativ-juridic, act legislativ, act legislativ general, act legislativ spe-
cial, act legislativ excepţional, act normativ, putere juridică, forţă juridică, supremaţia legii.

SUMMARY
In the present article the author will reflect the general characteristic of the normative-juridical acts which 

form the basis of the legal background at the level of state policy of the law power as a quality of the normative-
juridical act. From the point of view of the author, the absence of knowledge of the legal framework in this 
field is a “rather valuable” for someone who permanently operates with law, because each time there will be a 
danger of incorrect use of the law.

Key-words: legislative framework, normative-juridical act, legislative act, general legislative act, special 
legislative act,  exceptional legislative act, normative act, juridical power, juridical force, supremacy of law.

Elucidarea puterii juridice a actului-normativ 
juridic este imposibilă fără un suport legal 

anume sau, în cel mai modest caz, fără a cunoaşte po-
ziţia legiuitorului în acest domeniu. Fundamentarea 
normativă a puterii juridice ca fenomen social şi cali-
tate a actului normativ-juridic poate fi descrisă înce-
pând cu Constituţia şi finalizând cu actele normativ-
juridice subordonate legii care fie direct, fie indirect 
tratează problema puterii juridice.

Reglementările constituţionale au servit permanent 
ca punct de reper la apariţia conceptelor cu conţinut 
novator. Întrebările despre actul normativ-juridic; pu-
terea juridică; supremaţia legii; categoriile de organe 
şi competența acestora; efectele puterii juridice a unor 
categorii de acte normativ-juridice emise de Curtea 
Constituţională a Republicii Moldova sau efectele pu-
terii juridice adoptate prin intermediul delegării legis-
lative sau a referendumului etc., nu puteau fi concepu-
te, fără a cunoaşte prevederile Constituţionale1.

Neavând la bază Constituţia, este imposibil a re-
flecta întrebarea despre actul normativ-juridic şi pute-
rea juridică a acestuia, mai ales ţinând seama că anu-
me Constituţia foloseşte noţiunea de „putere juridică”, 
şi nu de „forţă juridică”, noţiune care neîntemeiat în 
viziunea noastră, este utilizată de alţi cercetători.

Totodată, anume Constituţia stabileşte că Parla-
mentul Republicii Moldova este organul reprezenta-
tiv suprem al poporului Republicii Moldova şi unica 
autoritate legislativă a statului şi că una din atribuţiile 
de bază ale Parlamentului este adoptarea legilor. Tot 

Constituţia ne comunică despre cele trei categorii de 
legi, şi anume: legi constituţionale, legi organice şi 
legi ordinare. Constituţia stabileşte și categoriile de 
organe competente a adopta în Republica Moldova 
acte normativ-juridice, rolul acestora în procesul de 
creare a actelor normativ-juridice. Instituţia delegării 
legislative nu putea fi pusă în discuţie de cercetătorii 
autohtoni, dacă Constituţia nu prevedea reglementă-
rile de bază. Aceeaşi situaţie se întâmplă şi în cazul 
hotărârilor Curţii Constituţionale şi a actelor norma-
tiv-juridice adoptate prin referendum etc.

Astfel, considerăm destul de argumentat rolul 
Constituţiei ca act normativ-juridic de o supremaţie 
înaltă pentru soluţionarea întrebărilor legate de pute-
rea juridică.

Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele le-
gislative2 şi Legea nr.317 din 18.07.2003 cu privire la 
actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale3 au pus baza 
regulilor tehnicii legislative privind asigurarea puterii 
juridice a actelor normativ-juridice adoptate de orga-
nul legislativ al statului şi cel executiv. Impedimentul 
se depistează în acordarea Guvernului şi altor organe 
ale administraţiei publice centrale şi locale a dreptului 
de-a adopta un număr impunător de acte normativ-ju-
ridice, după care este greu de urmărit şi care perma-
nent creează pericolul subminării principiului „Supre-
maţia Legii”. 

Legea cu privire la actele legislative stabileşte 
modul de iniţiere, elaborare, avizare, expertizare, re-
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dactare, interpretare şi ieşire din vigoare a actelor le-
gislative, precum şi mijloacele, metodele şi tehnicile 
utilizate în acest sens.

În viziunea noastră, acest act legislativ este o no-
vaţie pentru sistemul legislaţiei Republicii Moldova. 
Anume această lege reglementează concepţiile aflate 
de multă vreme în polemică la autorii din domeniu 
privitor la noţiunile şi trăsăturile caracteristice pe 
care le întruchipează actul legislativ. Legea a stipulat 
categoriile de acte legislative, trăsăturile şi calităţile 
acestora, deosebirea actelor legislative, în dependenţă 
de caracterul conţinutului normativ, iar cel mai impor-
tant este că Legea abordează prin intermediul norme-
lor juridice coliziale ierarhice modul de soluţionare a 
conflictelor de norme având la bază puterea juridică 
a actului normativ-juridic. Așadar, Legea prevede că 
actele legislative sunt subordonate ierarhic. Actul 
legislativ ierarhic superior poate modifica, com-
pleta sau abroga un act legislativ inferior. în cazul 
modificării sau completării exprese a actului inte-
rior, modificarea sau completarea are aceeaşi pute-
re juridică ca şi actul modificat sau completat. 

Un moment la fel destul de important este determi-
narea puterii juridice de legiuitor pentru actele legis-
lative, în dependenţă de conţinutul normativ al aces-
tora. Art.6 al Legii prevede că actul legislativ general 
cuprinde norme juridice aplicabile tuturor raporturi-
lor sociale sau subiecţilor de drept ori unor anumite 
categorii de raporturi sau de subiecți, fără a-şi pierde 
caracterul de generalitate. Actul legislativ special cu-
prinde norme juridice aplicabile în exclusivitate unor 
categorii de raporturi sociale sau subiecților strict 
determinați prin derogare de la regula generală. În caz 
de divergenţă între o normă a actului legislativ general 
şi o normă a actului legislativ special cu aceeaşi pute-
re juridică, se va aplica norma actului legislativ speci-
al. Mai mult ca atât, legiuitorul autohton mai propune 
o categorie de acte legislative cu un conţinut norma-
tiv deosebit, numindu-le norme de excepţie, cărora le 
atribuie o putere juridică mai superioară, în raport cu 
actele generale şi cele speciale. Astfel în alin.(4) art.6 
legiuitorul indică că actul legislativ de excepţie se va 
considera actul care reglementează raporturile so-
ciale generate de situaţii excepţionale. Actul legis-
lativ de excepţie derogă de la actele generale şi de 
la cele speciale. în caz de divergenţă între o normă 
a actului legislativ general sau special şi o normă a 
actului legislativ de excepţie cu aceeaşi putere juri-
dică, se va aplica actul legislativ de excepţie.

Anterior, prin intermediul publicaţiilor4 am evi-
denţiat factorii după care poate fi determinată puterea 
juridică a actului normativ juridic. Astfel, există for-
mulări normative despre categoria actului legislativ 
(fie că este lege constituţională, organică sau ordina-
ră) sau există prevederi exprese după care se poate 
de determinat poziţia unui act normativ-juridic faţă 

de celelalte acte. Una dintre asemenea formulări nor-
mative poate fi observată în art.2 al Legii cu privire 
la actele legislative care prevede că actele legislative 
sunt adoptate de unica autoritate legislativă a statu-
lui, în temeiul normelor constituţionale, conform pro-
cedurii stabilite de Regulamentul Parlamentului, de 
alte reglementări în vigoare şi ocupă poziţia cea mai      
înaltă în ierarhia actelor normative din Republica 
Moldova.

La fel, Legea cu privire la actele legislative stabi-
leşte principiile de bază care fixează modurile de apa-
riţie, funcţionare şi încetare a puterii juridice pentru 
actul normativ-juridic.

Dacă Legea privind actele legislative stabileş-
te modul de iniţiere, elaborare, avizare, expertizare, 
redactare, interpretare şi ieşire din vigoare a actelor 
juridice adoptate de Parlament, apoi Legea privind ac-
tele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale stabileşte mo-
dul de iniţiere, elaborare, avizare, expertizare, redac-
tare, interpretare şi ieşire din vigoare a actelor juridice 
adoptate de Guvern şi alte autorităţi ale administraţiei 
publice centrale şi locale. Această lege, pentru prima 
dată, în mod oficial şi legal, stipulează noţiunea de 
act normativ prin care înţelegem actul juridic emis 
de Guvern şi de alte autorităţi ale administraţiei 
publice centrale şi locale, în temeiul normelor con-
stituţionale şi legale, care stabileşte reguli obligato-
rii de aplicare repetată la un număr nedeterminat 
de situaţii identice. 

La elaborarea conţinutului acestui act normativ-
juridic, legiuitorul a ţinut cont de cerinţele înaintate 
din punct de vedere teoretic faţă de actele subordonate 
legii şi le-a inclus în articolul 5. Mai cu seamă, acest 
lucru se observă în alin.(1) pct.a) şi b). Punctul a) pre-
vede că proiectul de act normativ trebuie corelat cu 
prevederile actelor normativ-juridice de nivel superi-
or sau de acelaşi nivel cu care se află în conexiune, cu 
prevederile legislaţiei comunitare, precum şi tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte; 
b) proiectul unui act normativ întocmit pe baza unui 
act de nivel superior nu poate depăşi limitele compe-
tenţei instituite prin acel act şi nici nu poate contrave-
ni scopului, principiilor şi dispoziţiilor acestuia.

În viziunea noastră, această lege este mult mai 
democrată ca legea privind actele legislative. În pri-
mul rând, prin punctul a) al articolului 5, unde Le-
gea recunoaşte supremaţia tratatelor internaţionale. În 
al doilea rând, este asigurată supremaţia Constituţiei 
prin următoarea formulare: „Categoriile de acte nor-
mative şi limitele de competenţă privind emiterea lor 
sunt stabilite prin Constituţia Republicii Moldova, 
prin legea cu privire la Guvern, prin prezenta lege şi 
alte acte normative, şi în al treilea rând, este asigurată 
supremaţia legii, adică această lege obligă subiecţii 
competenţi de a elabora dreptul să respecte cu stricte-
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ţe ierarhia legislaţiei în vigoare indicând că actele nor-
mative ale autorităţilor administraţiei publice centrale 
şi locale trebuie să corespundă întocmai prevederilor 
constituţionale, legilor, precum şi hotărârilor şi ordo-
nanţelor Guvernului. 

Spre deosebire de Legea privind actele legislative, 
unde este folosită noţiunea de „forţă juridică a actului 
legislativ”, Legea cu privire la actele Guvernului 
utilizează noţiunea de „putere juridică”, noţiune 
care este prevăzută de Constituţie în art.7 şi 75. Un 
alt moment constă în faptul că una dintre modalităţi-
le încetării acţiunii actelor normative este declararea 
acestuia ca fiind neconstituţional sau ilegal prin hotă-
râre definitivă a instanţei competente.

Legea mai indică că corelaţia actelor normativ-juri-
dice ce diferă după puterea lor juridică se stabileşte în 
funcţie de competenţa şi statutul autorităţii publice 
emitente, precum şi de caracterul actelor (art.9).

În categoria actelor normativ-juridice subordonate 
legii (cu excepţia actelor Parlamentului), actele Gu-
vernului conform legii sunt învestite cu putere juridică 
superioară, în raport cu actele organelor administraţiei 
publice centrale şi locale. Aceasta reiese din faptul că 
Legea cu privire la actele normative ale Guvernului 
şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centra-
le şi locale, învesteşte Guvernul cu competenţa de-a 
suspenda sau abroga, după caz, actele miniştrilor, ale 
conducătorilor altor organe din subordine ce nu cores-
pund legilor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi 
contestă actele autorităţilor şi instituţiilor publice au-
tonome şi ale autorităţilor administraţiei publice loca-
le, dacă ele contravin legislaţiei. 

Restul actelor normativ-juridice care acţionează 
pe teritoriul Republicii Moldova, de regulă, conţin 
formulări normative expunând poziţia lor ierarhică, în 

raport cu alte acte legislative, fie că descriu modul de 
funcţionare a lor. Potenţialul normativ al acestor acte 
exprimă esenţa obiectului său de reglementare fie pe-
nal, procesual penal etc. Altfel spus, altele decât cele 
menţionate, actele normativ-juridice ce funcţionează 
pe teritoriul ţării noastre nu dispun de un conţinut mai 
valoros în domeniul puterii juridice în raport cu Legea 
cu privire la actele legislative şi Lege cu privire la ac-
tele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 
administraţiei publice locale şi centrale. Ele pot fi uti-
lizate în dependenţă de necesitatea fundamentării prin 
suport juridic a exemplelor ce se propun. Din aceste 
considerente, expunerea pe larg a conţinutului lor o 
găsim ca fiind lipsită de necesitate. 

Note:

1 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 27 
iulie 1994, în Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va, 12.08.1994, nr.1.

2 Legea Republicii Moldova nr.780-XV din 
27.12.2001 privind actele legislative, în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 14.03.2002, nr.36-38.

3 Legea Republicii Moldova nr.317 din 18.07.2003 
privind actele normative ale Guvernului şi ale altor 
autorităţi ale organelor administraţiei publice cen-
trale şi locale, în Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, 03.10.2003, nr.2008-210/783.

4 Poalelungi Oleg, Unele forme de condiţionare a 
puterii juridice a actelor normativ-juridice, în Revista 
Naţională de Drept, 2010, nr.7-8, p.61-63. 
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Уголовно-правовой  механизм  соотношения 
частноправовых  и  пУблично-правовых  тайн 

в  области  обеспечения  неприкосновенности 
частной  жизни 

 Георгий Ариков, 
докторант, (МолдГУ)

резюме
Данная статья посвящена вопросам определения и толкования категории приватной информации о 

частном лице как информации ограниченного доступа (тайны). Основная концепция представленного 
исследования сводится к изучению, рассмотрению и установлению механизма взаимодействия между 
частноправовыми и публично-правовыми секретами, в которые облекается приватная информация о 
лице. Вместе с тем проанализированы наиболее распространенные формы нарушения неприкосновен-
ности частной жизни на территории Республики Молдова, совершенные служащими путем превышения 
своих полномочий или злоупотребления ими. Более того, автор сгруппировал по различным правовым 
режимам всю приватную информацию, которая потенциально может стать предметом разглашения или 
иного незаконного действия, нарушающего неприкосновенность частной жизни. В целях предельной 
ясности на примере тайны усыновления автору удалось доказать параллельное сосуществование не-
скольких правовых режимов в отношении одной и той же информации приватного характера. Так, в 
частности, было аргументировано, что тайна усыновления может охраняться в трех режимах одновре-
менно, основным из которых является режим личной тайны (частноправовой тайны-объекта). 

ключевые слова: частная жизнь; неприкосновенность частной жизни; собирание персональных 
данных путем злоупотребления служебным положением; самовольное вмешательство в частную жизнь 
других лиц; неприкосновенность приватной информации; информация ограниченного доступа; част-
ноправовая тайна; публично-правовая тайна; профессиональная тайна; личная тайна; семейная тайна; 
тайна усыновления.

REZUMAT
Acest articol este consacrat formulării şi elucidării conceptului de informaţie privată referitoare la o persoană 

concretă prin prisma informaţiei cu caracter limitat (secret). Scopul principal al acestui studiu îl constituie 
investigarea, analiza şi stabilirea corelaţiei dintre secretele de drept privat şi secretele de drept public prin care 
poate fi operată informaţia privată. Totodată, au fost supuse unei analize tipurile principale ale încălcărilor 
inviolabilităţii vieţii private comise de către unii angajaţi în legătură cu serviciu sau de către alte persoane 
care în mod arbitrar sau abuziv obţin date cu caracter personal despre cetăţeni sau care au comis alte forme 
de încălcări ale vieţii private. Mai mult, autorul a distribuit toată gamă de informaţie privată despre persoană 
ce potenţial poate fi încălcată, prin urmare, demonstrând că informaţia privată poate fi ocrotită simultan prin 
mai multe regimuri legale. Pentru a aduce claritate autorul demonstrează corelaţia dintre regime prin exemplul 
secretului adopţiei. În urma studiului efectuat s-a demonstrat că una şi aceiaşi informaţie cu caracter privat, cum 
ar fi secretul adopţiei, poate fi ocrotită în trei regimuri legale, fundamentalul fiind secret personal..

Cuvintele-cheie: viaţă privată; inviolabilitatea vieţii private; colectarea abuzivă a datelor personale; 
implicarea arbitrară în viaţa privată a altor persone; inviolabilitatea informaţiei private; informaţia cu acces 
limitat; secretul de drept privat; secretul de drept public; secretul professional, secretul personal; secretul 
familial; secretul adopţiei. 

SUMMARY
This article is dedicated to the formulation and elucidation of the private information which is linked to the 

concrete person regarded as information of limited access (secret information). The core of this study consti-
tutes the investigation, explanation and the establishment of the correlation between private law and public law 
secrets which are submitted to the influence of the regulation of privacy. At the same time, there were analyzed 
the most spread violations of privacy committed by the public officials and other persons who in an arbitrary 
and abusive way obtained personal information about the citizens or have committed other forms of intrusion 
in somebody’s private life. More than it, author has distributed the whole complexity of private information 
which potentially can be violated, and has proved that private information regulated and protected by means of 
different and independent legal regimes. In order to be clear, the author exemplifies the correlation of the legal 
regimes which private information can embody by means of regulations concerning the secret of adoption. There 
have been proven that the secret of adoption can be protected by three regimes, but the principal one is the legal 
regime of personal secret.

Key-words: private life; inviolability of private life; abusive collection of personal data; arbitrary interference 
in the private life of others; inviolability of private information; information of limited access; private law secret; 
public law secret; professional secret; public service secret; personal secret; familial secret; secret of adoption.
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тайны как виды правового режима инфор-
мации ограниченного доступа в зависимо-

сти от сферы действия подразделяются на част-
ноправовые и публично-правовые. В свою очередь, 
в зависимости от статуса обладателя информации 
и сущности таковой тайны частноправовые вклю-
чают в себя:

тайны-объекты1)  и 
тайны-обязанности2) . 

Тайны-объекты обусловливают возникновение 
абсолютных правоотношений, правовая охрана 
названных тайн частноправового характера осу-
ществляется в рамках абсолютных гражданских 
правоотношений. 

По своей специфике личная, семейная и ком-
мерческая тайны могут быть отнесены к тайнам-
объектам, так как помимо того, что они устанав-
ливаются в частных интересах какого-либо физи-
ческого или юридического лица, они опосредуют 
принадлежность некоего имущественного или 
неимущественного блага – соответствующих 
сведений – определенному лицу. Как справедливо 
указывает правовед Д.В. Огородов, «принадлеж-
ность этих сведений закрепляется наличием у их 
обладателя абсолютного субъективного права в 
отношении таких сведений»1. Действительно, это 
право реализуется действиями управомоченно-
го субъекта, в рамках абсолютного гражданского 
правоотношения, сторонами которого являют-
ся сам управомоченный и неопределенный круг 
лиц. На другую же сторону правоотношения, на 
неопределенный круг лиц, возложена обязанность 
воздерживаться от посягательств на информацию, 
составляющую такого рода тайну, то есть не пред-
принимать незаконных действий по получению 
такой информации без согласия обладателя. 

К частноправовым тайнам относятся также 
и иные виды тайн, являющиеся разновидностью 
другого правового режима информации – режима 
профессиональной тайны. 

В литературе профессиональные тайны услов-
но обозначены как тайны-обязанности (Д.В. Ого-
родов), поскольку сущность их выражается через 
обязанность хранить «чужую» информацию. Если 
по поводу частноправовой тайны-объекта воз-
никает абсолютное субъективное право его об-
ладателя, то по поводу профессиональной тайны 
возникает относительное правоотношение. Оно 
является правоотношением частным, урегулиро-
ванным нормами гражданского права.

Субъектами частного относительного правоот-
ношения являются две юридически равные сторо-
ны: 

лицо, профессионально осуществляющее 	
определенную деятельность (например, банк, но-
тариус, адвокат, врач и т.д.),

клиент, обратившийся к этому лицу. 	
Тайны о частной жизни лица, доверенные пред-

ставителям ряда профессий для защиты прав и 
законных интересов граждан, являются тайнами 
профессиональными. 

Правовая природа правоотношения, склады-
вающегося по поводу профессиональной тайны, 
состоит в том, что лицо, получившее соответству-
ющие сведения приватного характера, обязано 
сохранять в тайне эту информацию в интересах 
охраны прав и законных интересов лиц, обратив-
шихся к нему. 

Такая обязанность оговаривается непосред-
ственно в гражданско-правовом договоре, заклю-
чаемом между лицом, потребляющим услугу, и 
лицом, ее предоставляющим. Например, на осно-
вании договора оказания медицинских услуг врач 
берет на себя обязанность не разглашать сведения 
о лице, обратившемся к нему за оказанием огово-
ренной услуги. Таким образом, праву обладателя 
частной информации корреспондирует обязан-
ность контрагента не разглашать сведений при-
ватного характера, полученных на основании до-
говора. 

Анализируя систему частноправовых тайн, по-
лагаем, что наиболее существенные различия за-
ключаются в природе охраняемых сведений, а так-
же в типе и характере возникающих по поводу них 
правоотношений. 

Уместно говорить и о так называемой инфор-
мационной безопасности личности, означающей 
неразглашение государством собранных им сведе-
ний о личности без её на то согласия. Государствен-
ные органы и органы местного самоуправления 
ограничивают доступ посторонних к информации 
такого рода. Их задачей является и защита госу-
дарственных коммуникационных линий, исполь-
зуемых физическими и юридическими лицами, от 
прослушивания, перехвата сообщений и т.п.

В данном аспекте весьма уместным представ-
ляются результаты анализа Национального Цен-
тра по защите данных персонального характера за 
2011 год2. Так, среди наиболее распространенных 
на территории Республики Молдова форм наруше-
ний, совершаемых государственными служащими 
в сфере неприкосновенности частной жизни, были 
идентифицированы следующие виды:

Отсутствие Регистров учета операций по 	
доступу и обработке персональных данных, моти-
вированных докладов, где обосновывались бы по-
добные операции, что, в свою очередь, обусловли-
вает невозможность аргументации законной цели 
осуществленных доступов в течение периода до 
2011 года, в том числе и случаев, когда лица, со-
вершившие такой доступ, вышли на пенсию или 
были уволены. Подобные случаи имели место в 
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Министерстве внутренних дел, Центре по борьбе 
с экономическими преступлениями и коррупцией, 
в Департаменте пенитенциарных учреждений при 
Министерстве юстиции, в Министерстве инфор-
мационных технологий и связи, в Государствен-
ной службе охраны, в Главной Государственной 
налоговой инспекции и т.д. 

Осуществление доступа к персональным 	
данным с незаконным использованием пароля и 
логина уполномоченного лица, совершенное кол-
легами по службе, что было квалифицировано как 
посягательство на безопасность. Подобные случаи 
были документированы в подразделениях МВД, 
ЦБПЭК, ГГНИ, в Генеральной Прокуратуре.

Осуществление незаконного доступа к 	
персональным данным в целях «тестирования и 
проверки работоспособности информационной 
системы „Acces-Web”». Подобного рода случаи 
были зарегистрированы в Национальной кассе со-
циального страхования.

Неосуществление обновления базы данных 	
авторизированных пользователей в соответствии 
с изменениями последними занимаемой должно-
сти, не позволяющее в дальнейшем получать до-
ступ к информационным системам, либо вообще 
с увольнением таких сотрудников. Подобного 
рода случаи имели место в подразделениях МВД 
и ЦБПЭК;

Осуществление доступа к персональным 	
данным граждан по просьбе других лиц в силу 
родственных или дружеских связей с сотрудника-
ми конкретных служб или подразделений в целях 
выведывания даты рождения или иной интересую-
щей их информации личного характера. Подобные 
случаи были зарегистрированы в МВД, МИТС, в 
Государственной Регистрационной Палате.

Осуществление доступа государственными 	
служащими к персональным данным, хранимым в 
информационных публичных ресурсах в частных 
интересах. Подобного рода злоупотребления име-
ли место в Примэрии мун.Кишинэу.

По данным, представленным в Докладе3, наи-
более частым злоупотреблением со стороны слу-
жащих остается определение даты рождения 
знакомых лиц. К сожалению, подобная порочная 
практика остается актуальной, несмотря на много-
численные попытки компетентных органов пре-
кратить или хотя бы контролировать подобного 
рода служебные злоупотребления.

Ключевое отличие частноправовых тайн от 
публично-правовых (служебных) состоит в субъ-
ектном составе информационного правоотноше-
ния, так как одной стороной является государство 
в лице своих специальных органов. 

Публично-правовые тайны также бывают двух 
видов:

публично-правовые (служебные) тайны-	
объекты. Ограничение доступа к информации 
осуществляется государством в собственных ин-
тересах (например, военная тайна);

публично-правовые (служебные) тайны-	
обязанности. Установление режима служебной 
тайны-обязанности, в отличие от служебной 
тайны-объекта, осуществляется в интересах фи-
зических и юридических лиц, а не государства. 
Само же обладание государственным органом та-
кой информацией является вторичным и материа-
лизуется посредством юридической обязанности 
ограничивать доступ к «чужой» информации и не 
допускать ее разглашения без согласия лиц, у ко-
торых была получена данная информация.

Отметим, что сведения о частной жизни лица 
могут быть одновременно тайной-объектом и 
тайной-обязанностью как в сфере частного, так и 
в сфере публичного права. 

Иными словами, одна и та же информация мо-
жет быть одновременно охраняемой несколькими 
правовыми режимами, однако один правовой ре-
жим тайны не трансформируется в другой, а про-
сто одна и та же информация дополнительно к 
первому приобретает второй (третий и т.д.) право-
вые режимы тайны.

В сравнительно-правовом аспекте необходи-
мо отметить, что служебная (публично-правовая) 
тайна-обязанность, в отличие от профессиональ-
ной тайны (частноправовой тайны-обязанности), 
представляет собой информацию о лицах, пред-
метах, фактах, событиях, явлениях и процессах 
любого содержания, находящуюся в обороте у ее 
владельца – органа публичной власти или местно-
го самоуправления. 

Подчеркнем, что в отличие от частноправо-
вой тайны-объекта информация о частной жизни 
лица, охраняемая в режиме публично-правовой слу-
жебной тайны, не имеет самостоятельной ком-
мерческой ценности. Указанные сведения пред-
ставляются в документарном виде любого типа (в 
том числе и в электронном), чем обеспечивается 
информационная безопасность личности. 

Оборот служебной тайны ограничен кругом 
специально уполномоченных лиц, на которых воз-
лагается юридическая ответственность в случае 
нарушения режима конфиденциальности такой 
информации. Поясним, что служебная тайна в со-
временном еë виде носит внутриведомственный 
характер, что присуще деятельности исключи-
тельно юридических лиц. Механизм охраны слу-
жебной тайны сегодня едва ли можно признать 
универсальным.

В целях внесения предельной ясности, дока-
жем собственную позицию относительно само-
стоятельности различных правовых режимов ин-
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формации о частной жизни лица как информации 
ограниченного доступа (тайне) на примере срав-
нительного анализа уголовно-правовой нормы, 
предусмотренной ст.204 УК РМ, обеспечивающей 
уголовно-правовую охрану тайны усыновления, 
и нормы, предусмотренной ст.177 УК РМ4 (Нару-
шение неприкосновенности частной жизни).

Так, уголовно-правовая норма, предусмотрен-
ная ст.204 УК РМ, устанавливает ответственность 
за разглашение тайны усыновления вопреки воле 
усыновителя, совершенное лицом, обязанным 
хранить факт усыновления как профессиональ-
ную или служебную тайну. В свою очередь, в дис-
позиции ст.177 УК РМ говорится о незаконном 
собирании или умышленном распространении 
охраняемых законом сведений о частной жизни, 
составляющих личную или семейную тайну дру-
гого лица, без его согласия.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что диспозиция ст.204 УК РМ охватывает, прежде 
всего, преступное посягательство на информа-
цию, составляющую личную и семейную тайну. 
Разумеется, информация об усыновлении может 
быть личной и семейной тайной. Однако даже 
при поверхностном анализе содержания диспози-
ций этих двух норм становятся очевидными раз-
личные охраняемые уголовным законом правовые 
режимы информации о факте усыновления. 

Продолжая вычленять общее и особенное в 
этих двух нормах, можно утверждать, что эти 
нормы соотносятся как общая (ст.177 УК РМ) и 
специальная (ст.204 УК РМ). Данный вывод стро-
ится на том, что оба состава преступлений призва-
ны обеспечить уголовно-правовую охрану тайны 
усыновления, но лишь с одной оговоркой. Так, в 
случае преступления, предусмотренного ст.177 
УК РМ, тайна усыновления рассматривается как 
тайна личная или семейная (в зависимости от об-
стоятельств дела), а в случае совершения деяния, 
предусмотренного ст.204 УК РМ, конфиденциаль-
ные сведения о факте усыновления охраняются в 
режиме профессиональной или служебной тайны. 
Иными словами, сам уголовный закон признает и 
охраняет три категории информации ограничен-
ного доступа:

тайну усыновления как тайну личной или −	
семейной жизни лица (частноправовая тайна-
объект);

тайну усыновления как тайну профессио-−	
нальную (частноправовая тайна-обязанность);

тайну усыновления как тайну служебную −	
(публично-правовая тайна-обязанность).

При таком подходе убеждаемся, что законода-
тель посредством одной нормы, предусмотрен-
ной ст.204 УК РМ, в отношении сведений о факте 
усыновления инкорпорировал два самостоятель-

ных режима информации ограниченного досту-
па, а именно: режим профессиональной и режим 
служебной тайны. В этом смысле представляется 
целесообразным согласиться с мнением правове-
да Д.В. Огородова, согласно которому «понятие 
„тайна усыновления” не является самостоятель-
ным правовым режимом информации ограничен-
ного доступа – это лишь содержательная харак-
теристика информации о том, что определенное 
лицо было усыновлено (удочерено). Из этого сле-
дует, что тайна усыновления (как определенная 
информация) может существовать в рамках раз-
личных правовых режимов: личная (и) или семей-
ная тайна, профессиональная тайна, служебная 
тайна-обязанность»5.

Обосновывая свое умозаключение, поясним, 
что информация об усыновлении, полученная 
должностным лицом органа записи актов граж-
данского состояния в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей в рамках компетенции этого 
органа, будет служебной тайной. Эта же информа-
ция об усыновлении, но уже полученная частным 
лицом (не носителем власти), например, врачом 
родильного дома, будет составлять его профессио-
нальную тайну, а именно – врачебную.

Особо подчеркнем, что речь идет именно о 
разглашении информации об имевшем место в 
прошлом (как явствует из буквального толкова-
ния нормы), а никак не о намерении его осущест-
вления в будущем, юридически-оформленном 
факте усыновления. В то же время, уголовный 
закон применительно к составу, предусмотрен-
ному ст.204 УК РМ, не криминализирует случаи 
собирания такой информации. Обращаясь к содер-
жанию диспозиции ст.177 УК РМ, законодатель, 
используя наряду с формулировкой «умышленное 
распространение» термин «собирание», покры-
вает также случаи, когда информация еще не из-
вестна правонарушителю (информация становит-
ся целью преступного деяния), но лицо совершает 
противоправное действие. 

Возникает разумный вопрос: можно ли приме-
нить ст.177 УК РМ в случае, если виновное лицо 
вопреки воле усыновителя собирает информацию 
об усыновлении, то есть совершает деяние, прямо 
не предусмотренное диспозицией ст.204 УК РМ?

Сразу обращает на себя внимание пробельность 
уголовно-правовой нормы, предусмотренной 
ст.204 УК РМ. Руководствуясь общим принципом 
уголовного права, согласно которому расшири-
тельное толкование уголовного закона и примене-
ние его по аналогии запрещено, однозначного от-
вета дать нельзя, так как здесь возможно развитие 
двух ситуации. Разберем их:

На субъекта законом возложена обязанность 1) 
хранить такую информацию в тайне (либо в силу 
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профессии, либо в силу служебных правоотноше-
ний), и он собирает такие сведения;

Субъект собирает такие сведения и на него 2) 
такая обязанность не возложена.

Применительно к первой ситуации является 
очевидным, что если на субъекта возложена за-
конная обязанность сохранять такую информа-
цию в тайне, то несомненным становится и то 
обстоятельство, что доступ к таким сведениям 
существовал у него на легальных основаниях; 
иными словами, эта информация была ему ввере-
на в силу профессии или служебного положения. 
Однако позволим себе предположить, что данный 
субъект в конкретном случае, в силу специфики 
исполняемых профессиональных или служебных 
обязанностей, не был уполномочен собирать та-
кие сведения, а только обеспечить их сохранность. 
В сложившейся ситуации факт злоупотребления 
налицо, но такое деяние не покрывается нормой, 
предусмотренной ст.204 УК РМ.

Обращаясь ко второй ситуации, полагаем, что 
лицо привлекается к ответственности, согласно 
ст.177 УК РМ, так как, оглашая тайну усыновле-
ния, формирующую информацию ограниченного 
доступа по причине ее принадлежности к личной 
или семейной тайне другого лица, нарушает его 
абсолютное субъективное право на неприкосно-
венность частной жизни.

Ощущается также и взаимосвязь между этими 
двумя нормами. Так, если следовать логике, пра-
вовые режимы уголовно-правовой охраны тайны, 
предусмотренные в ст.204 УК РМ, актуальны и 
уместны лишь при условии, что информация о 
факте усыновления (удочерения) ребенка пред-
ставляет собой субъективную ценность для носи-
теля этой информации (усыновителя). 

Более того, если ребенок был принят в семью 
на воспитание по другим основаниям, предусмот-
ренным действующим семейным законодатель-
ством Республики Молдова, то норма, закреплен-
ная в ст.204 УК РМ, не применяется.

Приходим к выводу, что информация об усы-
новлении (удочерении) ребенка, будучи секретом 
конкретной семьи, формирует своего рода предпо-
сылку для возникновения и существования тайны 
усыновления в правовом режиме тайны професси-
ональной или тайны служебной. В доказательство 
приведенного тезиса предоставляем аргумент, из-
ложенный самим законодателем, а именно – фор-
мулировку «…вопреки воле усыновителя». По-
лучается, что если сам носитель таких сведений 
приватного характера, руководствуясь собствен-
ным усмотрением, пришел к выводу о нецелесо-
образности сохранения в тайне подобной инфор-
мации в будущем, то исключается и уголовная от-
ветственность за разглашение тайны усыновления, 

совершенное другими лицами. Соответственно, 
если нет частноправовой тайны-объекта (личной 
тайны), то не будет и надстроечных акцессорных 
тайн (профессиональных или служебных).

По нашему мнению, именно на примере тай-
ны усыновления нам удалось продемонстрировать 
множественность правоотношений, в которые во-
влекается информация о частной жизни лица как 
информация ограниченного доступа (тайна). 

Мы не вправе утверждать, что правовой режим 
тайны-обязанности (профессиональной тайны) 
охватывается режимом тайны-объекта (личной 
тайны). Наоборот, такая связь и зависимость ре-
жимов выражается в виде взаимодействия, а не 
поглощения одного режима другим. 

Правовая охрана личной тайны не предпо-
лагает, что профессиональная тайна становится 
личной тайной, а только означает то, что иногда 
профессиональная тайна, существуя параллельно 
и взаимодействуя с личной тайной, обеспечивает 
охрану той же самой информации, но уже с дру-
гого ракурса. 

Немаловажно также отметить, что тайны-
объекты самостоятельны, а вот тайны-обязанности 
приобретают своего рода акцессорный (вторич-
ный) характер, так как, будучи некой надстройкой, 
они призваны обеспечить конфиденциальность 
определенной социально значимой информации. 
К примеру, при получении врачом информации от 
пациента (клиента медицинской услуги) личная 
тайна этого пациента не превращается для него 
в тайну врачебную, она так и остается тайной 
личного характера. В свою очередь, для врача по-
лученная информация конфиденциального харак-
тера приобретает совершенно новый режим: она 
становится его профессиональной тайной, кото-
рую он обязан хранить. 
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Ab initio, intervenim cu precizarea că în prezen-
tul demers ştiinţific vor fi abordate problemele 

identificării formei de vinovăţie şi a modalităţii aces-
teia caracteristice actelor de diversiune, incriminate în 
Codul penal al Republicii Moldova (art.343)1, precum 
şi în Codul penal al României în vigoare, în redacţia 
din 1968 (art.163)2. 

De asemenea, se impune concretizarea că cer-
cetarea întreprinsă vizează vinovăţia ca element al 
conţinutului infracţiunilor enumerate mai sus, ci nu 
ca trăsătură esenţială a infracţiunii. Or, ca trăsătură 
a infracţiunii, vinovăţia este exprimată în formele şi 
modalităţile prevăzute de art.17, 18 Cod penal al Re-
publicii Moldova, respectiv, art.19 Cod penal al Ro-
mâniei în redacţia din 1968 şi există ori de câte ori 
se constată îndeplinirea uneia dintre aceste modalităţi. 
Per a contrario, ca element al conţinutului infracţi-
unii, vinovăţia va exista numai atunci când fapta va 
fi săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de lege. De 
remarcat că această particularitate este evidenţiată ex-
plicit în prevederile art.16 Cod penal Rom. în redacţia 
din 20093, care estimativ va intra în vigoare la data 
de 1 februarie 2014, potrivit căreia fapta constituie 

infracţiune numai dacă a fost săvârşită cu forma de 
vinovăţie cerută de lege.

O asemenea deosebire se impune pentru că exis-
tenţa vinovăţiei ca trăsătură esenţială nu întotdeauna 
presupune şi existenţa vinovăţiei ca semn al laturii su-
biective. Aceasta înseamnă că poate exista vinovăţie 
ca trăsătură esenţială a infracţiunii, fără să existe vino-
văţie ca semn subiectiv al infracţiunii. Indiferent însă 
de apartenenţa acesteia, vinovăţia exprimă o anumită 
atitudine psihică periculoasă a făptuitorului faţă de 
faptă şi urmările ei. Fără a fi definită de legea penală, 
în optica doctrinară vinovăţia penală reprezintă acea 
atitudine mentală cu caracter antisocial a persoanei ce 
săvârşeşte o faptă penală, prevăzută şi pedepsită de 
legea penală, care fie că a avut în momentul conce-
perii şi executării ei atât capacitatea de a se exprima 
liber, cât şi înţelegerea semnificaţiei antisociale a fap-
tei comise şi a urmărilor acesteia, fie că deşi nu a avut 
reprezentarea faptei şi nici a urmărilor acesteia, putea 
şi trebuia să şi le reprezinte în condiţiile unei atitudini 
normal diligente4. 

De regulă, normele de incriminare nu indică ne-
mijlocit asupra formei de vinovăţie, aceasta fiind sub-
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înţeleasă, deducându-se din dispoziţia normei. Doar 
ca excepţie, forma de vinovăţie, ba uneori chiar şi mo-
dalitatea acesteia este prevăzută în mod expres.

Spre deosebire de alte infracţiuni contra autorită-
ţilor publice şi a securităţii de stat prevăzute în cap.
XVII al părţii speciale a Codului penal al Republicii 
Moldova, din care face parte şi infracţiunea de diver-
siune, cum ar fi, spre exemplu, cele de la art.337 și 
346 CP RM, în norma de incriminare prevăzută la 
art.343 CP RM, legiuitorul nu a indicat expres forma 
de vinovăție. O asemenea poziţie legislativă este reţi-
nută şi în art.163 CP al României.

În același timp, în literatura de specialitate a Ro-
mâniei5, a Republicii Moldova6, ba chiar şi a Fede-
raţei Ruse7 este unanim recunoscut faptul că latura 
subiectivă a actelor de diversiune se manifestă prin vi-
novăţie sub forma intenţiei. Într-adevăr, este pe deplin 
justificată această alegaţie; or, referindu-ne la infrac-
ţiunea de diversiune prevăzută la art.343 CP RM, re-
marcăm că intenţia este calificată prin scop, iar scopul 
special este incompatibil cu orice formă de impruden-
ţă (culpă). Aceasta deoarece scopul special presupune 
urmărirea realizării consecinţelor prevăzute de norma 
de incriminare, iar imprudenţa (culpa) este total stră-
ină de ideea urmăririi exprese a rezultatului, aceasta 
producându-se în afara unei dorinţe ori admiteri sau a 
neprevederii sale ca posibil. 

Spre deosebire de legea penală a Republicii Mol-
dova, în textul de lege prevăzut la art.163 Cod penal al 
României, legiuitorul nu operează cu un scop special, 
ba nici cu un mobil criminal, procese psihice afecti-
ve care ne arată forma de vinovăţie. Cu toate acestea, 
nu întâlnim viziuni în plan doctrinar care ar pleda în 
favoarea unei culpe, ca formă de vinovăţie cu care se 
comit actele de diversiune (art.163 CP Rom.). Mai 
mult, în unele demersuri, s-a relevat că săvârşirea din 
culpă a faptei nu este incriminată ca infracţiune con-
tra statului, iar o eventuală reţinere a culpei ar genera 
răspunderea penală pentru infracţiunea de distrugere 
din culpă (art.219 CP Rom.) 8.

După concretizarea formei de vinovăţie specifică 
actelor de diversiune, se impune ca firească întreba-
rea: Care este modalitatea intenţiei cerută de lege, pot 
fi comise actele de diversiune cu intenţie indirectă? 
Răspunsul la această întrebare nu poate fi unul global, 
în sensul unei tratări comune a intenţiei cu care se co-
mite infracţiunea prevăzută la art.343 CP RM şi cea 
consacrată la art.163 CP Rom. Abordarea distinctă a 
acestor incriminări este condiţionată de divergenţele 
normative de ordin subiectiv, in concreto, de omisi-
unea legiuitorului român de a fixa scopul infracţiunii 
drept cerinţă esenţială, ataşată elementului subiectiv. 
Iată de ce nu prezintă un grad de complexitate identi-
ficarea modalităţii intenţiei de comitere a infracţiunii 
de diversiune prevăzută la art.343 CP RM. Aşa cum 
am şi susţinut supra, în norma de incriminare de la 

art.343 CP RM, scopul infracţiunii este unul calificat, 
iar scopul special serveşte la caracterizarea intenţiei 
în sensul delimitării intenţiei directe de cea indirectă. 
Mai mult, desprindem o intenţie caracterizată prin du-
blu scop. În acest sens, absolut justificat, a fost susţinut 
că săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.343 CP RM 
presupune urmărirea de către făptuitor a două scopuri 
interdependente: 1) scopul slăbirii bazei economice şi 
a capacităţii de apărare a ţării (scopul principal); 2) 
scopul exterminării în masă a oamenilor, al vătămării 
integrităţii corporale sau a sănătăţii mai multor per-
soane, al distrugerii sau deteriorării întreprinderilor, 
clădirilor, căilor şi mijloacelor de comunicaţie, a mij-
loacelor de telecomunicaţii ori a altor bunuri de stat 
sau obşteşti (scopul subsidiar)9. Urmărirea de către 
făptuitor a acestor scopuri scoate în evidenţă caracte-
rul determinat al conduitei sale prejudiciabile. De ace-
ea, nu sunt lipsite de logică viziunile indicând asupra 
faptului că: dacă scopul este cerut de conţinutul legal 
al infracţiunii, infracţiunea se comite întotdeauna cu 
intenţie directă10; toate infracţiunile în a căror latură 
subiectivă intră ca semn, un anumit scop, sunt in-
fracţiuni care se comit cu intenţe directă, care devine 
astfel calificată11; ori de câte ori scopul caracterizează 
intenţia, anume – prin inserarea acestuia, explicit sau 
implicit, în norma de incriminare, avem de-a face cu 
o intenţie directă calificată12. Iată de ce considerăm că 
numai intenţia directă, nu şi cea indirectă, reflectă ati-
tudinea făptuitorului faţă de fapta prejudiciabilă pre-
văzută la art.343 CP RM.

Pentru a asigura viabilitate alegaţiei de mai sus, 
vom caracteriza procesele psihice de bază care au 
loc în contextul infracţiunii de diversiune. Aceasta 
se impune pe fundalul consacrării în legea penală a 
Republicii Moldova, asemeni Codului penal Rom. în 
redacţia din 1968, a concepţiei psihologice a vinovăţi-
ei, specificul căreia este de neconceput fără cele două 
forme asociate de procese psihice de bază: un proces 
intelectiv (conştiinţa) şi un proces volitiv (voinţa).

Pornind de la prevederile art.17 CP RM, factorul 
intelectiv şi factorul volitiv urmează să fie raportate la 
construcția laturii obiective. De aceea, ţinând cont de 
faptul că infracţiunea prevăzută la art.343 CP RM este 
în dependenţă de modalităţile normative – formală sau 
materială, vom releva cei doi factori în funcţie de mo-
dalitatea componenţei infracţiunii. Astfel, atunci când 
diversiunea se realizează prin săvârşirea de explozii, 
săvârşirea unor incendieri sau a altor activităţi, infrac-
ţiunea este formală. Această configuraţie ne convinge 
încă o dată că infracţiunea prevăzută la art.343 CP 
RM nu poate fi comisă decât cu intenţie directă. Or, 
nici nu poate fi pusă la îndoială regula potrivit căreia, 
infracţiunile cu momentul de consumare recunoscut 
de legiuitor ca fiind săvârşirea acţiunii sau inacţiunii, 
nu pot fi comise cu intenţie indirectă13.

Astfel privite lucrurile, factorul intelectiv şi fac-
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torul volitiv în cazul comiterii diversiunii prin săvâr-
şirea de explozii, săvârşirea unor incendieri sau a al-
tor activităţi, pot fi analizate doar în raport cu fapta 
prejudiciabilă, deoarece dispoziţia incriminatorie nu 
este condiţionată de survenirea unui anumit rezultat. 
Aşadar, factorul intelectiv al infracțiunii de diversiune 
în aceste modalităţi constă în: conștientizarea de către 
făptuitor că prin săvârşirea de explozii, incendieri ori 
comiterea altor activităţi, el atentează asupra relațiilor 
sociale referitoare la consolidarea bazei economice şi 
a capacităţii de apărare a ţării, la viaţa sau sănătatea 
persoanelor, integritatea, substanţa sau potenţialul de 
utilizare a bunurilor. La rândul său, elementul voli-
tiv se caracterizează în exclusivitate prin dorinţa de a 
săvârşi astfel de fapte, indiferent de survenirea unor 
urmări prejudiciabile, fiind exclus ca făptuitorul să 
poată să admită în mod conştient acţiunile sale. 

Dimpotrivă, factorii intelectiv şi volitiv ai diver-
siunii manifestate prin provocarea unor otrăviri, răs-
pândirea unor epidemii sau epizootii trebuie raportate 
şi la urmările prejudiciabile, deoarece în aceste moda-
lităţi, infracţiunea este materială. Semnificativ este şi 
faptul că în toate aceste trei ipoteze, legiuitorul a utili-
zat numitele noţiuni atât pe post de acţiuni prejudicia-
bile, cât şi pe post de urmări prejudiciabile. De aceea, 
factorul intelectiv al infracțiunii de diversiune în atare 
situaţii presupune: conștientizarea de către făptuitor 
că prin provocarea unor otrăviri, răspândirea unor 
epidemii sau epizootii, el atentează asupra relațiilor 
sociale referitoare la consolidarea bazei economice şi 
a capacităţii de apărare a ţării, la viaţa persoanelor, la 
sănătatea publică etc., dar deopotrivă prevede urmă-
rile fireşti, ca rezultat cert cauzat de numitele fapte 
prejudiciabile. Respectiv, factorul volitiv se caracte-
rizează prin voinţa hotărâtă de a provoca otrăviri, de 
a răspândi epidemii sau epizootii şi dorinţa realizării 
urmărilor prejudiciabile.

Determinarea modalităţii intenţiei specifice acte-
lor de diversiune incrimitate de art.163 CP Rom. în 
vigoare, este pe departe o operaţiune simplă. Aceasta 
se datorează lipsei unor indicatori subiectivi care ar 
sugera modalitatea concretă a intenţiei cu care acţi-
onează făptuitorul. Probabil, anume această notă ca-
racteristică a generat o viziune neunitară în literatura 
de specialitate română vizavi de problema ridicată. 
Marea majoritate a oamenilor de ştiinţă din România 
susţin că infracţiunea prevăzută la art.163 CP Rom., 
în redacţia din 1968, poate fi comisă atât cu intenţie 
directă, cât şi cu intenţie indirectă14. Aceste modalităţi 
sunt atribuite de unii autori15 şi cadrului incriminator 
nou, adică actelor de diversiune incriminate de art.403 
CP Rom. în redacţia din 2009, care, în esenţă, sunt 
similare legii penale române în vigoare. Dimpotrivă, 
întâlnim şi opinii care exclud ipoteza comiterii actelor 
de diversiune cu intenţie eventuală, adică cu intenţie 
indirectă. Într-o astfel de viziune s-a arătat că tocmai 

intenţia directă deosebeşte această infracţiune de in-
fracţiunea de distrugere (faptă incriminată la art.217 
CP Rom. – G.C.), făptuitorul având reprezentarea fap-
tului că actele sale periclitează securitatea statului şi 
dorind acestea16.

Pentru a soluţiona dilema modalităţii intenţiei spe-
cifică actelor de diversiune incriminate în CP Rom., 
preliminar vom examina demarcările dintre intenţia 
directă de cea indirectă. Delimitarea celor două mo-
dalităţi ale intenţiei este marcată de factorul volitiv 
raportat atât la relaţiile sociale, cât şi la urmările pre-
judiciabile. Astfel, dacă făptuitorul care acţionează 
cu intenţie directă are o atitudine clară de împotrivi-
re contra relaţiilor sociale ocrotite de legea penală, 
vătămate sau puse în pericol prin fapta săvârşită, în 
cazul intenţiei indirecte, poziţia spirituală a făptuito-
rului se manifestă prin pasivitate, indiferenţă faţă de 
ele17. De asemenea, în cazul intenţiei directe, făptuito-
rul manifestă dorinţa fermă de realizare a rezultatelor 
prejudiciabile, aşa cum au fost prevăzute, pe când în 
ipoteza intenţiei indirecte făptuitorul are o manifes-
tare cu totul opusă, acea de nedorinţă de survenire a 
rezultatelor. În acest din urmă caz, făptuitorul prevede 
urmările numai ca efecte probabile ale conduitei sale, 
şi nu doreşte producerea lor, dar le acceptă totuşi, în 
eventualitatea că ar fi cauzate prin comiterea infracţi-
unii. De aceea, are dreptate M.Basarab când susţine 
că intenţia indirectă presupune admiterea în mod con-
ştient a survenirii urmărilor prejudiciabile din acţiuni-
le realizate, înţelegerea şi previziunea nu creează im-
presia inevitabilităţii acestora, comparativ cu intenţia 
directă, unde în conştiinţa făptuitorului acestea sunt 
inevitabile18. Din logica lucrurilor, rezultă că atât timp 
cât în norma de incriminare sunt prevăzute în calitate 
de cerinţă sine qua non survenirea urmărilor princi-
plale şi secundare, iar scopul urmărit de făptuitor la 
săvârşirea actelor de diversiune nu constituie un scop 
special, nu există nici un temei de a restrânge conţinu-
tul intenţiei la intenţia directă.

După această clarificare, să încercăm să ilustrăm 
mecanismul eventual de comitere a actelor de diver-
siune incriminate în CP Rom. în vigoare, cu intenţie 
indirectă. Astfel, distrugând, degradând sau aducând 
în stare de neîntrebuinţare, în întregime sau în par-
te, uzinele, instalaţiile industriale, maşinile, căile de 
comunicaţie, mijloacele de transport, mijloacele de 
telecomunicaţie, construcţiile, produsele industriale 
sau agricole, ori alte bunuri, făptuitorul prevede pro-
ducerea eventuală a stării de pericol pentru securitatea 
statului (urmare principală) şi, în aceeaşi eventualita-
te, prevede producerea urmărilor secundare, precum: 
schimbarea substanţei, formei sau aspectului bunuri-
lor enumerate generic în dispoziţia art.163 CP Rom., 
ori chiar încetarea existenţei lor sau a capacităţii de 
utilizare pe care o aveau înaintea comiterii acţiunilor 
enumerate. La rândul său, factorul volitiv se manifes-
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tă prin nedorinţa realizării acestor urmări, şi prin ac-
ceptarea conştientă, în cele din urmă, a survenirii lor 
probabile.

Dacă infracţiunea prevăzută la art.163 CP Rom. 
poate fi comisă cu intenţie indirectă, cu atât mai mult 
aceasta poate fi săvârşită şi cu intenţie directă. În acest 
sens, în cazul comiterii actelor de diversiune cu inten-
ţie directă, făptuitorul cunoaşte, cel puţin în linii ge-
nerale, relaţiile sociale împotriva cărora îşi îndreaptă 
acţiunea, prevede urmările (principale şi secundare) 
ale acţiunii sale, considerându-le ca certe, inevitabile 
(factorul intelectiv) şi le doreşte (factorul volitiv). Ast-
fel, distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de 
neîntrebuinţare, în totalitate sau în parte, a bunurilor 
enumerate în dispoziţia art.163 CP Rom. sunt înţelese 
de către făptuitor sub aspectul lor material şi al perico-
lului social ce derivă din ele şi voieşte să le comită prin 
apelarea la varii mijloace, dintre care legea enumeră 
cu titlu exemplificativ exploziile şi incendiile. 

Numai stabilind corect motivele şi scopurile ac-
telor de diversiune, este posibil a scoate în evidenţă 
corect şi clar faptul dacă persoana a dorit sau a admis 
producerea urmărilor prejudiciabile. Deşi, motivul şi 
scopul infracţiunii prevăzute de art.163 CP Rom. sunt 
generale, fiind irelevante pentru încadrarea juridică a 
faptei, pentru stabilirea gradului de vinovăţie concre-
tă, se va lua în consideraţie în egală măsură, cu ocazia 
individualizării judiciare a pedepsei penale, şi mobi-
lul, şi scopul cu care a acţionat făptuitorul la momen-
tul comiterii actelor de diversiune. Printre altele, în 
literatura de specialitate română a fost lansată ideea că 
chiar dacă mobilul nu este inserat în textul incrimina-
tor, actele de diversiune au la bază un mobil politic19. 
Considerăm că restrângerea impulsului psihic, care 
determină făptuitorul de a comite actele de diversiune 
doar la existenţa singulară a motivului politic, este ne-
justificată. Aceasta deoarece distrugerea, degradarea 
sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în totalitate 
sau în parte, a bunurilor prin explozii, incendii sau în 
orice alt mod, este de natură a aduce atingere siguran-
ţei statului şi în ipoteza în care făptuitorul era ghidat 
de sentimentul de ură sau de răzbunare. De aceea, este 
preferabil de a susţine că, de cele mai dese ori, actele 
de diversiune au o conotaţie politică. Astfel, dacă să-
vârşind actele de diversiune se acţionează cu un motiv 
anume, care, la rândul său, stă la baza apariţiei unui 
scop determinat, fără tăgadă prezenţa acestora în con-
ştiinţa făptuitorului constituie un indiciu al dorinţei 
survenirii urmării socialmente periculoase, în cazul 
nostru, complexe. În conjunctura descrisă, intenţia nu 
poate fi decât directă. 

În definitivă, spre deosebire de infracţiunea de di-
versiune prevăzută la art.343 CP RM, actele de diver-
siune incriminate în art.163 CP Rom. în redacţia din 
1968, pot fi comise atât cu intenţie directă, cât şi cu 
intenţie indirectă.

În continuarea demersului nostru ştiinţific, prezin-
tă interes şi alte modalităţi ale intenţiei. Aceasta se 
impune datorită subzistenţei intenţiei directe pe care 
am surprins-o la comiterea actelor de diversiune in-
criminate în CP RM şi CP Rom. În funcţie de timpul 
care se scurge de la naşterea ideii infracţionale şi până 
la luarea hotărârii (deciziei) de a săvârşi fapta pre-
judiciabilă, de starea sufletească şi condiţiile în care 
a fost luată respectiva hotărâre, precum şi de timpul 
care trece până la începerea executării faptei, doctri-
na distinge: intenţia premeditată şi intenţia repentină 
(spontană). Care dintre aceste două intenţii este speci-
fică actelor de diversiune? 

Intenţia spontană se caracterizează prin faptul că 
apare brusc, iar trecerea la săvârşirea faptei are loc 
imediat după luarea hotărârii infracţionale, pe când in-
tenţiei premeditate îi este caracteristică existenţa unui 
interval de timp între luarea deciziei infracţionale şi 
punerea ei în executare, interval în care făptuitorul a 
meditat asupra modului şi mijloacelor de săvârşire a 
faptei20. Contrapunând aceste particularităţi materia-
lităţii faptei prejudiciabile incriminate la art.343 CP 
RM şi art.163 CP Rom., considerăm că este redusă 
la minimum ipoteza în care actele de diversiune s-ar 
comite cu intenţei spontană. Aceasta deoarece, pentru 
a asigura reuşita faptei sale, făptuitorul „îşi pregăteş-
te terenul” cu multă precauţie. Cel puţin, practica de 
urmărire penală a altor state în materie de diversiune 
ne convinge despre acest fapt. Bunăoară, la 30 noiem-
brie 1999, aproximativ la ora 19:00, un grup înarmat 
cu un pistol-mitralieră Kalaşnikov cu 30 cartuşe, o 
armă de vânătoare „ИЖ-27М” cu 6 gloanţe şi dis-
pozitive explozive, grup constituit din 12 persoane: 
Marat Zamaliev, Rifat Ahmadulin, Alfred Ghilmulin, 
Ilfat Abdulin, Rustam Maniapov, Rais Zakirov, Aidar 
Zaripov, Ilşat Hamidulin, Oleg Babuşkin, Airat Ghil-
mutdinov, Nariman Saitbatalov şi Ramazan Işkildin 
s-au deplasat cu ajutorul a trei automobile în regiu-
nea automagistralei Vyatskiye Polyany-Kirov. În dimi-
neaţa zilei de 01 decembrie 1999, aproximativ la ora 
04:00, au săpat nouă gropi, identificând astfel doar 
trei din cele şapte fire de conducte de gaz, şi anume: 
„Perm - Kazan - Gorky-1”, „Perm - Kazan - Gor-
ky-2” și „Urengoi - Ujgorod”. Pe firele de conductă 
„Perm - Kazan - Gorky-1” şi „Perm - Kazan - Gor-
ky-2” au montat dispozitive explozive, iar pe firul de 
conductă „Urengoi - Ujgorod” au instalat o bombă, 
fixând detonatorul la ora 06:00. În dimineaţa zilei de 
01 decembrie 1999 s-au produs exploziile la intervale 
de aproximativ o oră. Torţele au ajuns la 50 de metri 
înălțime. Pe teren, exploziile au creat două cratere cu 
un diametru și o adâncime de 24 metri fiecare. Valoa-
rea totală a daunelor provocate de explozii a consti-
tuit peste 8 mil. ruble21.

Acest exemplu ne demonstrează că executarea ac-
telor de diversiune se datorează anumitor aspecte de 
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ordin obiectiv şi subiectiv. Or, trebuie să recunoaştem 
că săvârşirea exploziilor de asemenea proporţii nece-
sită acte preparatorii de natură materială şi morală. 
Mai mult, în speţa reprodusă, s-a putut constata, da-
torită probelor administrate22, că unii dintre executorii 
actelor de diversiune sunt adepţii curentului extremist 
islamic, iar pentru executarea actului propriu-zis, trei 
dintre ei, şi anume: Airat Ghilmutdinov, Rifat Ah-
madulin şi Ramazan Işkildin au fost supuşi instruirii 
terorist-diversioniste pe teritoriul Ceceniei în centrul 
de formare a grupurilor armate ilegale „Caucaz”. De 
remarcat că vinovăţia celor 12 inculpaţi în comiterea 
infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.281 CP FR (adică, 
diversiune săvârşită de un grup organizat) a fost do-
vedită, astfel încât prin Senţinţa Judecătoriei Supreme 
a Republicii Tatarstan din 18 ianuarie 200123, au fost 
condamnaţi: Alfred Ghilmulin, Aidar Zaripov, Rais 
Zakirov, Oleg Babuşkin, Nariman Saitbatalov, Rus-
tam Maniapov şi Ilşat Hamidulin – 12 ani privaţiune 
de libertate într-o colonie cu regim sever; Ilfat Abdulin 
– 12 ani şi 6 luni privaţiune de libertate într-o colonie 
cu regim sever; Rifat Ahmadulin – 13 ani privaţiune 
de libertate într-o colonie cu regim sever; Marat Za-
maliev – 14 ani privaţiune de libertate într-o colonie 
cu regim sever; Airat Ghilmutdinov a fost recunoscut 
iresponsabil, fiind internat într-o instituţie psihiatri-
că. Prin Sentinţa Judecătoriei Supreme a Republicii 
Tatarstan din 28 noiembrie 200224 a fost condamnat 
şi Ramazan Işkildin la 15 ani privaţiune de libertate 
într-o colonie cu regim sever.

Recenzent: 
Adriana EŞANU,

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)
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Constituția1 Republicii Moldova în art. 50 
alin.(4) prevede că exploatarea minorilor, folo-
sirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, 
moralităţii sau care le-ar pune în primejdie via-
ţa ori dezvoltarea normală sunt interzise. 

în articolul de față, ne propunem a analiza ce re-
prezintă munca copiilor, care este vârsta minimă 

de angajare în câmpul muncii, care munci sunt interzise 
minorilor, precum și garanțiile juridice de care benefi-
ciază salariații minori.

ce este munca copiilor?
Munca copiilor este un fenomen social specific tutu-

ror țărilor, atât celor puternic dezvoltate, cât și celor în 
curs de dezvoltare sau slab dezvoltate. Munca copiilor 
este activitatea de muncă desfășurată de către o persoa-
nă cu vârsta de până la 18 ani. Potrivit Legii Republicii 
Moldova privind drepturile copilului2, o persoană este 
considerată copil din momentul nașterii până la vârsta 
de 18 ani.

Munca copiilor în Republica Moldova, în cele mai 
dese cazuri, este motivată de sărăcie şi inechitatea so-
cială, care s-au amplificat în perioada de tranziţie la 
economia de piaţă. Deseori părinţii, fiind presaţi de 
grijile cotidiene, nu înţeleg beneficiile pe termen lung 
ale investiţiilor în educaţia copiilor în raport cu veni-
tul câștigat de pe urma implicării copiilor în activitățile 

economice aducătoare de venit. Aceasta se întâmplă 
din motivul incapacităţii părinţilor de a privi dincolo 
de strategiile de supravieţuire în care sunt prinşi, a lip-
sei de încredere în posibilitatea sistemului de educaţie 
de a creşte şansele copiilor pentru o muncă decentă în 
viitor. Ideal ar fi dacă munca copiilor ar avea un carac-
ter educațional și de formare profesională, dar nu ar fi 
concentrată pe activitățile economice.

Convenţia Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM – în continuare) nr. 138/1973 cu privire la vâr-
sta minimă de încadrare în muncă3 definește munca 
copilului orice fel de muncă, care prin natura sau prin 
condițiile în care se exercită, este susceptibilă de a dău-
na sănătății, securității sau moralității adolescenților.

Convenţia Organizației Națiunilor Unite cu privire 
la Drepturile Copilului4 stipulează în art.32 că statele-
părți la Convenţie recunosc dreptul copilului de a fi 
protejat împotriva exploatării economice şi de a nu fi 
constrâns la vreo muncă ce comportă riscuri sau este 
susceptibilă să-i compromită educaţia sau să-i dăuneze 
sănătăţii sau dezvoltării sale.

Art.23 din Convenţia ONU privind Drepturile Co-
pilului prevede: „Statele-părţi recunosc dreptul copilu-
lui de a fi protejat împotriva exploatării economice şi 
de a nu fi constrâns la vreo muncă ce comportă vreun 
risc potenţial sau care este susceptibilă să îi compro-

PARTICULARITățILE  RAPORTURILOR  jURIDICE  DE  
MUNCă  ALE  MINORILOR

Tatiana MACoVEI,
magistru în drept, lector (USM)

REZUMAT
Termenul de „muncă a copilului”, de obicei, definește munca ce îl privează pe copil de copilărie și poate lăsa 

amprente asupra potențialului, demnității și dezvoltării sale mintale și fizice.
Munca copilului cuprinde orice muncă prestată de acesta și care poate atenta asupra frecventării regulate a 

școlii, iar din punct de vedere psihic și moral uneori poate prezenta pericol în dezvoltarea lor. Muncile îndeplinite 
de copii pot fi variate, unele pot fi periculoase pentru ei, pe când altele sunt utile în dezvoltarea minorului, respec-
tiv nu toate muncile îndeplinite de copii pot fi considerate periculoase și destinate eliminării. Copiii care practică 
munci nedăunătoare sănătății lor și nu le afectează școlarizarea sunt, în general, privite ca ceva pozitiv.

Practic, toate statele lumii au adoptat legi de prevenire a muncii copiilor. Organizația Internațională a Muncii 
a adoptat setul internațional de legi în domeniul muncii copiilor orientate spre protecția acestora.

Cuvinte-cheie: copil, copilărie, muncă, muncă periculoasă, școală, protecție.

SUMMARY
The term „child labour” is often defined as work that deprives children of their childhood, their potential and 

their dignity, and that is harmful to physical and mental development. 
 Child labour refers to the employment of children in any work that deprives children of their childhood, in-

terferes with their ability to attend regular school, and that is mentally, physically, socially or morally dangerous 
and harmful. Considerable differences exist between the many kinds of work children do. Some are difficult and 
demanding, others are more hazardous and even morally reprehensible. Children carry out a very wide range of 
tasks and activities when they work.

Not all work done by children should be classified as child labour that is to be targeted for elimination. 
Children’s or adolescents’ participation in work, that does not affect their health and personal development or 
interfere with their schooling, is generally regarded as being something positive.

Almost every country in the world has laws relating to and aimed at preventing child labour. International 
Labour Organisation has helped set international law, which most countries have signed on and ratified. 

Key-words: child, childhood, labour, school, protection.
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mită educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării 
sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale”.

Statul protejează copilul de exploatare economică şi 
de executarea oricărei munci, ce prezintă pericol pentru 
sănătatea lui ori serveşte drept piedică în procesul de 
instruire, sau prejudiciază dezvoltarea lui fizică, inte-
lectuală, spirituală şi socială. 

Republica Moldova a ratificat convențiile OIM 
cu privire la vârsta minimă de încadrare în muncă nr. 
138/1973, precum și Convenția privind combaterea ce-
lor mai grave forme de muncă a copilului nr. 182/19995, 
prin aceasta s-a angajat în efortul general pe care Pro-
gramul Internațional pentru Eliminarea Muncii Copii-
lor al Biroului Internațional al Muncii îl întreprinde la 
nivel internațional pentru eliminarea celor mai grave 
forme de muncă ale copiilor.

În 2002, OIM a creat Ziua internaţională pentru 
combaterea muncii printre copii, iar data aleasă a fost 
12 august. Este vorba de 250 mil. de copii, în lumea în-
treagă, care sunt puşi să lucreze. Iar dintre aceşti copii, 
între 5 şi 14 ani, jumătate lucrează toată ziua, şi patru 
din cinci fără plată. 

În Republica Moldova, în 2010 au fost stabiliţi 440 
de minori care activau ilegal în câmpul muncii, dintre 
care 310 minori activau în ramura agriculturii. În ma-
joritatea cazurilor, aceştia erau angajaţi contrar preve-
derilor legii, adică erau angajaţi la lucrări periculoase, 
timpul de muncă nu se respecta, erau angajaţi fără acor-
dul părinţilor, fără examenul medical, dar, în cele mai 
multe cazuri, erau munci nelegale, adică nu se încheia 
un contract individual de muncă cu minorii, era muncă 
la negru6.

Munca copiilor deseori se desfășoară cu abateri de 
la prevederile legale, din acest motiv, în continuare ne 
propunem să analizăm condițiile în care un minor poate 
fi angajat în câmpul muncii.

Condiții privind criteriul de vârstă
Atât legislația națională, cât și cea internațională 

stabilesc o limită minimă a vârstei de la care un minor 
poate fi încadrat în câmpul muncii în baza unui contract 
individual de muncă.

Codul muncii7 (CM – în continuare) stabilește că 
capacitatea juridică de muncă se dobândește la vârsta 
de 16 ani. Excepția de la regula generală, ce vizează 
vârsta de 16 ani, o constituie vârsta de 15 ani. Potrivit 
art.46 alin.(3) Codul muncii, persoana fizică poate în-
cheia un contract individual de muncă şi la împlinirea 
vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor sau al 
reprezentanţilor legali, dacă, în consecinţă, nu îi vor fi 
periclitate sănătatea, dezvoltarea, instruirea şi pregăti-
rea profesională. 

Încadrarea în câmpul muncii a persoanelor sub vâr-
sta de 15 ani este interzisă.

Minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani au ca-
pacitatea de muncă limitată și încadrarea lor în muncă 
pe calea încheierii unui contract individual de mun-
că este condiționată de obținerea acordului părinților 
sau a reprezentanților legali. Acordul părinților sau al 

reprezentanților legali trebuie să fie dat în formă scrisă, 
în prealabil sau cel târziu concomitent încheierii con-
tractului de muncă.

Lipsa acordului părinților sau a reprezentanților le-
gali la încheierea contractului individual de muncă de 
către minorul cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani antre-
nează nulitatea contractului de muncă, deoarece art.84 
alin.(1) CM dispune că nerespectarea oricăreia dintre 
condițiile stabilite de prezentul cod la încheierea con-
tractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.

Reglementările naţionale privind vârsta minimă de 
încadrare în muncă sunt în concordanță cu prevederi-
le instrumentelor internaţionale din domeniu. Astfel, 
menţionăm că Convenţia OIM nr.138/1973 cu privire 
la vârsta minimă de încadrare în muncă, prin reglemen-
tările sale, instituie interdicţia încadrării în muncă a 
persoanelor sub vârsta de 15 ani. 

Câteva prevederi importante ale acestei Convenții 
OIM sunt:

art.2 specifică faptul că nu pot fi încadrați într-o a) 
funcție sau profesie minorii cu o vârsta inferioară vâr-
stei la care încetează școlarizarea și, în nici un caz, sub 
vârsta de 15 ani; 

art.6 dispune că dispozițiile respectivei Convenții b) 
a OIM nu au în vedere copiii sau adolescenții care 
desfășoară munca în instituții de învățământ gene-
ral, școli profesionale sau tehnice, precum și în alte 
instituții de formare profesională și nici munca efectu-
ată de minorii sub 14 ani în întreprinderi, dacă munca 
se îndeplinește conform condițiilor stabilite de autori-
tatea competentă în urma consultării organizațiilor an-
gajatoare și ale lucrătorilor, dacă aceste organizații fac 
parte dintr-o școală sau curs de formare profesională, 
reprezintă un program de formare profesională dintr-o 
întreprindere sau un program de orientare destinat să 
faciliteze desfășurarea unei profesii sau a unui tip de 
formare profesională;

 art.7 al Convenţiei OIM nr.138/1973 acordă sta-c) 
telor posibilitatea autorizării încadrării în munci uşoare 
a persoanelor între 13 şi 15 ani sau a executării de către 
aceste persoane a unor astfel de munci, în condiţiile în 
care muncile respective: să nu fie susceptibile de a le 
prejudicia sănătatea sau dezvoltarea, să nu fie de natu-
ră a le prejudicia interesul pentru şcoală, participarea 
la programele de orientare sau formare profesională 
aprobate de autoritatea competentă, posibilitatea de 
a beneficia de instruirea primită. Menționăm că Re-
publica Moldova nu a făcut uz de prevederile art.7 al 
Convenției OIM nr.138/1973, iar vârsta minimă de an-
gajare în muncă potrivit legislației Republicii Moldova 
este de 15 ani.

În afară de criteriile privind vârsta de 15 și, respec-
tiv, 16 ani, legea face referire la vârsta de 18 ani, indi-
când muncile la care persoanele date nu sunt admise.

Condiții privind criteriul volitiv
Criteriul volitiv la încheierea contractului de muncă 

presupune realizarea acordului de voință dintre salariat 
și angajator cu privire la contractul dat. Salariatul mi-



53

Nr. 7, 2013 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

nor urmează a-și da consimțământul în mod liber, fără 
a fi influențat sau constrâns de cineva de a încheia un 
contract de muncă.

Cu privire la minorii în vârstă de la 15 la 16 ani, tre-
buie să menționăm că aceștia își vor da consimțământul 
la încheierea contractului de muncă în mod independent 
de voința părinților, doar dacă în prealabil au obținut 
acordul părinților sau al reprezentanților legali pentru 
încadrarea în câmpul muncii.

Minorii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani nu au 
nevoie de acordul părinților pentru încadrarea în câm-
pul muncii.

Acordul pentru încheierea contractului de muncă 
urmează să provină de la o persoană cu discernământ, 
să fie exprimat cu intenția de a produce efecte juridice 
și să nu fie afectat de vreun viciu de consimțământ.

Examenul medical
Art. 253 Codul muncii prevede că salariaţii în vârstă 

de până la 18 ani sunt angajaţi numai după ce au fost 
supuşi unui examen medical preventiv. Scopul acestui 
examen este de a verifica și a certifica faptul că copilul 
este apt, din punct de vedere fizic, pentru a se încadra 
în câmpul muncii. Ulterior, până la atingerea vârstei de 
18 ani, aceştia vor fi supuşi examenului medical obliga-
toriu în fiecare an. Toate cheltuielile aferente efectuării 
examenelor medicale sunt suportate de angajator. Pe 
perioada trecerii examenelor medicale, salariații minori 
sunt eliberați de la îndeplinirea muncii cu menținerea 
salariului.

Muncile interzise minorilor
CM conține o serie de articole care interzic atrage-

rea minorilor la anumite categorii de munci, cum ar fi, 
spre exemplu, munca de noapte, munca suplimentară, 
munca în zilele de repaus etc.

Un articol cu caracter general din CM este cel sub 
numărul 255, care la alin.(1) prevede: este interzisă 
utilizarea muncii persoanelor în vârstă de până la 18 
ani la lucrările cu condiţii de muncă grele, vătămătoa-
re şi/sau periculoase, la lucrări subterane, precum şi 
la lucrări care pot să aducă prejudicii sănătăţii sau in-
tegrităţii morale a minorilor (jocurile de noroc, lucrul 
în localurile de noapte, producerea, transportarea şi 
comercializarea băuturilor alcoolice, a articolelor din 
tutun, a preparatelor narcotice şi toxice). Nu se admi-
te ridicarea şi transportarea manuală de către minori 
a greutăţilor care depăşesc normele maxime stabilite 
pentru ei. 

Alin.(2) art.255 CM indică că nomenclatorul lucră-
rilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau pe-
riculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoa-
nelor în vârstă de până la 18 ani, precum şi normele de 
solicitare maximă admise pentru persoanele în vârstă 
de până la 18 ani la ridicarea şi transportarea manua-
lă a greutăţilor, se aprobă de Guvern după consultarea 
patronatelor şi sindicatelor. Lista exhaustivă a locurilor 
de muncă, la care nu sunt admiși minorii cu vârsta sub 
18 ani, este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr.562 
din 07.09.1993 privind aprobarea nomenclatorului de 

industrii, profesii și lucrări cu condiții grele și nocive 
proscrise persoanelor mai tinere de 18 ani8.

Cu titlu de exemplu aducem câteva categorii de 
munci la care nu sunt admise persoanele cu vârsta 
sub 18 ani: construcţii subterane cu destinaţie specială 
(muncitori cu diverse profesii, angajaţi la lucrări subte-
rane); producerea şi transmisiunea energiei electrice şi 
termice (gospodăria energetică); industria petrochimi-
că (recondiţionarea şi repararea pneurilor); producţia 
de medicamente, preparate şi material medicamentoa-
se bacteriologice şi biologice; construcţia de maşini şi 
prelucrarea metalelor; industria materialelor de con-
strucţii; lucrări de exploatare forestieră; industria de 
prelucrare a lemnului etc.

De asemenea, sunt proscrise persoanelor mai tinere 
de la 18 ani profesiile şi lucrările la executarea cărora 
conţinutul de substanţe nocive (chimice şi biologice) 
în aerul zonei de lucru, precum şi existenţa unor fac-
tori de producţie fizici periculoşi şi nocivi (zgomotul; 
vibraţia; radiaţia electromagnetică, ultravioletă, infra-
roşie, radioactivă ş.a.) depăşesc limita de concentrare 
sau nivelului-limită. 

Prin această hotărâre, s-a aprobat şi greutatea maxi-
mă ce ţine de ridicarea şi mutarea manuală a greutăţi-
lor (ca muncă de bază) pe care o pot ridica în procesul 
muncii salariaţii în vârstă de până la 18 ani:

pentru persoanele de ambele sexe cu vârsta de •	
14-16 ani – se interzic muncile care ţin de ridicarea şi 
mutarea oricăror greutăţi;

 pentru persoanele de ambele sexe de 16-18 ani •	
greutăţi   ̶2 kg (masa totală a greutăţilor mutate în tim-
pul unui schimb de lucru nu trebuie să depăşească 700 
kg).

 În ceea ce priveşte muncile la executarea cărora, 
odată cu lucrul de bază sunt ridicate şi mutate manual 
greutăţi: 

pentru persoanele de ambele sexe cu vârsta de •	
14-16 ani – greutăţi mai mari de 2 kg; 

pentru persoanele de ambele sexe cu vârsta de •	
16-18 ani – mai mult de 4 kg.

Totodată, durata lucrărilor de mutare manuală a gre-
utăţilor nu trebuie să depăşească o treime din schimbul 
de lucru, iar masa totală a greutăţilor mutate în timpul 
schimbului nu trebuie să depăşească pentru persoanele 
de ambele sexe în vârstă de 14-16 ani – 175 kg; cu vâr-
sta de 16-18 ani – 350 kg. 

După cum putem constata, Hotărârea de Guvern 
nr.562/1993 face referință la minorii începând cu vâr-
sta de 14 ani. Ținem să menționăm că prevederile din 
hotărârea dată ce vizează minorii de la vârsta de 14 ani 
sunt contrare CM RM și nu pot fi aplicate în practică 
deoarece contravin unei legi organice, iar o hotărâre de 
Guvern nu poate crea norme noi, ea doar aplică în prac-
tică normele stabilite prin legi. La aplicarea în practică 
a hotărârii date urmează să substituim vârsta de 14 ani 
cu cea de 15 ani, făcând astfel concordanță prevederi-
lor CM ce țin de vârsta minimă de angajare în câmpul 
muncii.
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Muncile copiilor prestate în anumite condiții pot 
lua forme grave, iar cele mai grave forme de muncă a 
copiilor în sensul Convenţiei OIM privind interzicerea 
celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea 
imediată în vederea eliminării lor nr. 182/1999 sunt: 

 a) toate formele de sclavie sau practicile similare, 
ca de exemplu: vânzarea de sau comerţul cu copii, ser-
vitutea pentru datorii şi munca de servitor, precum şi 
munca forţată sau obligatorie, inclusiv recrutarea for-
ţată sau obligatorie a copiilor în vederea utilizării lor în 
conflictele armate; 

b) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în 
scopul prostituării, producţiei de material pornografic 
sau de spectacole pornografice; 

c) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în 
scopul unor activităţi ilicite, mai ales pentru producţia 
şi traficul de stupefiante, aşa cum le definesc convenţi-
ile internaţionale pertinente; 

d) muncile care, prin natura lor sau prin condiţiile în 
care se exercită, sunt susceptibile să dăuneze sănătăţii, 
securităţii sau moralităţii copilului. 

Art.7 al Convenției 182/1999 impune statelor-mem-
bre să ia toate măsurile necesare pentru a asigura pune-
rea efectivă în practică şi respectarea dispoziţiilor care 
dau efect prezentei convenţii, inclusiv prin stabilirea şi 
aplicarea de sancţiuni penale sau, dacă este cazul, de 
alte sancţiuni. Alin.(2) art.7 reiterează asupra ideii că 
orice stat-membru trebuie, ţinând seama de importanţa 
educaţiei pentru eliminarea muncii copiilor, să ia mă-
suri eficiente într-o perioadă determinată, pentru: 

a) a preveni angajarea copiilor în cele mai grave for-
me ale muncii copiilor; 

b) a prevedea ajutorul direct necesar şi adecvat pen-
tru a-i sustrage pe copii de la cele mai grave forme ale 
muncii copiilor şi a asigura readaptarea lor şi integrarea 
lor socială; 

c) a asigura accesul lor la educaţia de bază gratuită 
şi, ori de câte ori este posibil şi potrivit, la formarea 
profesională a tuturor copiilor sustraşi de la cele mai 
grave forme ale muncii copiilor; 

d) a identifica copii expuşi în mod particular riscuri-
lor şi a intra în contact direct cu ei; 

e) a ţine seama de situaţia particulară a fetelor. 
Muncile la care pot fi admiși minorii cu vârsta 

cuprinsă între 15 și 16 ani
Condițiile impuse de lege cu privire la munca dată 

sunt:
munca nu va periclita sănătatea minorului. a) Un 

copil cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani este în plină 
dezvoltare fizică, din aceste motive muncile pe care le 
va îndeplini salariatul minor nu trebuie să-i dăuneze 
sănătății (fizice sau mentale) minorului. Daunele asu-
pra sănătății minorului pot rezulta din povara excesivă 
de muncă, îndeplinirea muncilor grele și periculoase. 
Potrivit unui raport analitic a Biroului Național de 
Statistică9 din anul 2009, se estimează că un număr 
total de 218.522 copii (sau 36,6% copii de 5-17 ani) au 
lucrat pe parcursul perioadei de 12 luni a anului 2008. 

Din numărul dat de copii, circa 10% au suferit de ca-
reva boli/traume timpul muncii înfăptuite. Majoritatea 
copiilor ocupaţi, care au avut de suferit, s-au plâns de 
extenuare/istovire (3,9%). Alte plângeri înregistrate au 
fost: entorse/luxaţii (2,4%), febră (1,9%) şi afecţiuni ale 
organelor respiratorii (1,8%).

Potrivit aceluiași raport analitic al Biroului Național 
de Statistică, în comparaţie cu băieţii, o proporţie mai 
mică de fete suferă de boli/traume induse de muncă, 
deşi diferenţa nu este una substanţială (8,5% vs 10,9%), 
mai cu seamă dacă luăm în consideraţie faptul că o pro-
porţie mai mare de băieţi decât de fete sunt copii care 
lucrează în condiţii de muncă a copilului. Deşi extenu-
area/istovirea este cea mai des întâlnită plângere reflec-
tată de ambele grupuri de copii, totuşi o proporţie mai 
mare de băieţi decât de fete suferă de traume fizice (tă-
ieturi, fracturi, luxaţii etc.). Aceasta se datorează, pro-
babil, faptului că o cotă mai mare de băieţi decât de fete 
cară obiecte grele (24,8% de băieţi ocupaţi, în compa-
raţie cu 13,3% de fete ocupate) şi operează cu maşini 
sau echipamente grele la locul de muncă (12,3% de bă-
ieţi ocupaţi, în comparaţie cu 9,4% de fete ocupate)10.

Peste trei pătrimi dintre copiii care au raportat pre-
cum că s-au confruntat cu anumite boli/traume din ca-
uza muncii pe parcursul perioadei de 12 luni, au mai 
raportat şi faptul că boala/trauma n-a fost prea serioa-
să, astfel încât cele mai serioase boli/traume de care au 
avut parte nu i-au oprit să meargă la lucru sau la şcoală. 
Totuşi, în o cincime de cazuri, copiii au raportat faptul 
că au încetat să meargă la lucru sau la şcoală pentru 
scurt timp, iar în 3% de cazuri, copiii au părăsit lucrul 
sau şcoala. Consecinţele bolilor/traumelor cauzate de 
muncă par a fi destul de similare atât pentru băieţi cât şi 
pentru fete, fără mari diferenţe11.

După cum vedem, datele statistice oficiale in-
dică faptul că munca copiilor nu în toate cazurile se 
desfășoară în condiții de securitate a muncii, ceea ce 
poate aduce daune asupra sănătății minorilor.

 munca nu va periclita dezvoltarea și pregătirea b) 
profesională a minorului. O altă „victimă” a implicării 
copiilor în câmpul muncii este educația lor. Cu toate că 
legitatea generală conform căreia cu cât implicarea în 
activitatea economică este mai ridicată, cu atât frecvența 
școlară este mai redusă se confirmă în general, totuși la 
această vârstă abandonul școlar este redus. Cu toate că 
Republica Moldova se află în plină tranziție economi-
că, totuși părinții pun accent sporit pe educația copiilor 
considerând că școala are un rol important în dezvoltarea 
viitorului unui copil, încercând să limiteze pe cât posibil 
ca munca desfășurată de un minor să nu influențeze 
școlarizarea acestuia.

Particularitățile executării contractelor de mun-
că ale minorilor

Perioada de probă.1)  Perioada de probă reprezintă o 
durată de timp stabilită la încheierea contractului de mun-
că pe parcursul căreia angajatorul apreciază capacitățile 
profesionale ale salariatului. În cazul în care rezultatul 
perioadei de probă este nesatisfăcător, angajatorul poate 



55

Nr. 7, 2013 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

să-l concedieze pe salariat. Însă aplicarea perioadei de 
probă în privința salariaților minori este interzisă de lege 
(art. 62 CM). Această normă are un caracter protecționist, 
ce rezultă din politica statului de protejare a tinerii 
generații. Dacă totuși angajatorul va stabili minorului 
la angajarea în câmpul muncii perioadă de probă și îl va 
concedia pentru rezultatul nesatisfăcător al perioadei de 
probă o asemenea concediere trebuie declarată ilegală 
de către instanța de judecată.

2) Timpul de muncă. Pentru salariaţii în vârstă de 
până la 18 ani, norma de muncă se stabileşte, pornin-
du-se de la normele generale de muncă, proporţional 
cu timpul de muncă redus stabilit pentru salariaţii re-
spectivi. Salariaţilor cu vârsta de până la 18 ani angajaţi 
după absolvirea gimnaziilor, liceelor, a şcolilor medii 
de cultură generală, a şcolilor profesionale polivalente 
şi a şcolilor de meserii, angajatorul le stabileşte norme 
de muncă reduse, în conformitate cu legislaţia în vigoa-
re, cu convenţiile colective şi cu contractul colectiv de 
muncă. 

 Potrivit art.96 CM, pentru anumite categorii de sa-
lariaţi, în funcţie de vârstă, de starea sănătăţii, de con-
diţiile de muncă şi de alte circumstanţe, în conformi-
tate cu legislaţia în vigoare şi contractul individual de 
muncă, se stabileşte durata redusă a timpului de muncă. 
Pentru salariații minori, sunt prevăzute următoarele du-
rate reduse ale timpului de muncă săptămânal:

a) 24 de ore pentru salariaţii cu vârsta de 15-16 ani; 
b) 35 de ore pentru salariaţii în vârstă de la 16 la 18 

ani. 
În același timp, potrivit art.100 CM, durata zilnică 

normală a timpului de muncă constituie 8 ore, însă pen-
tru salariaţii cu vârsta de până la 16 ani, durata zilnică a 
timpului de muncă nu poate depăşi 5 ore, iar pentru sa-
lariaţii de 16-18 ani, durata zilnică a timpului de muncă 
nu poate depăşi 7 ore. 

3) Munca de noapte. Munca de noapte este mun-
ca desfășurată în intervalul dintre orele 22.00 și 06.00. 
Potrivit art.103 alin.(5) CM nu se admite atragerea la 
munca de noapte a salariaților cu vârsta de până la 18 
ani.

4) Munca suplimentară. Munca suplimentară repre-
zintă desfășurarea unor munci peste programul prestabi-
lit de muncă în contractul individual de muncă. Regula 
generală dispune atragerea la munca suplimentară doar 
cu acordul salariatului, iar în cazurile expres prevăzute 
de lege și fără acordul salariatului. Potrivit art.105 alin.
(1) CM, nu se admite atragerea la munca suplimentară 
a salariaților în vârstă de până la 18 ani. Atragerea la 
munca suplimentară a minorilor este interzisă chiar și 
în situația în care aceștia și-ar da acordul.

5) Munca în zilele de repaus. Potrivit art.110 alin.
(3) CM nu se admite atragerea la muncă în zilele de 
repaus a salariaților în vârstă de până la 18 ani.

6) Munca în zilele de sărbătoare nelucrătoare. 
Art.111 alin.(3) CM dispune că nu se admite atrage-
rea la muncă în zilele de sărbătoare nelucrătoare a 
salariaților în vârstă de până la 18 ani. 

7) Munca în tură continuă. Potrivit art.318 alin.(1) 
CM nu se admite atragerea la munca în tură continuă a 
salariaților cu vârsta de până la 18 ani.

8) Concediile. Potrivit regulii generale, concediul 
anual plătit pentru primul an de muncă se acordă după 
expirarea a 6 luni de muncă la unitatea respectivă. Însă 
potrivit art.115 alin.(2) înainte de expirarea a 6 luni de 
muncă la unitate, concediul de odihnă pentru primul an 
de muncă se acordă, în baza unei cereri scrise de câteva 
categorii de salariați, printre care și salariații în vârstă 
de până la 18 ani. 

Atunci când angajatorul programează concediile 
anuale, trebuie să țină cont de regula potrivit căreia 
salariaților în vârstă de până la 18 ani concediul anual 
plătit li se acordă vara, iar în baza unei cereri scrise a 
salariatului minor, concediul anual plătit poate fi acor-
dat și în oricare altă perioadă a anului.

Art.118 al CM în alin.(4) dispune că este interzisă 
neacordarea concediului de odihnă anual salariaţilor 
în vârstă de până la 18 ani. De asemenea, salariații în 
vârstă de până la 18 ani beneficiază anual de un con-
cediu suplimentar plătit cu o durată de cel puțin 4 zile 
calendaristice.

9) Salarizarea. Art.152 alin.(1) CM prevede că în 
cazul salarizării pe unitate de timp, salariaţilor în vârstă 
de până la 18 ani salariul li se plăteşte ţinându-se cont 
de durata redusă a muncii zilnice, iar munca salariaţilor 
minori care lucrează în acord este retribuită în baza tari-
felor pentru munca în acord stabilite salariaţilor adulţi. 

În același timp, munca elevilor şi studenţilor din 
instituţiile de învăţământ secundar general, secundar 
profesional şi mediu de specialitate, care nu au atins 
vârsta de 18 ani, prestată în afara timpului de studii, se 
retribuie proporţional cu timpul lucrat sau în acord. 

Angajatorul poate să stabilească, din contul mijloa-
celor proprii, un spor la salariul tarifar pentru timpul 
cu care durata muncii zilnice a salariaţilor minori se 
micşorează în comparaţie cu durata muncii zilnice a 
salariaţilor adulţi. 

10) Răspunderea materială. Cu salariații în vârstă 
de până la 18 ani nu poate fi încheiat contract de răs-
pundere materială deplină. Potrivit art.337 alin.(3) CM 
salariaţii în vârstă de până la 18 ani poartă răspundere 
materială deplină doar pentru cauzarea intenţionată a 
prejudiciului material, precum şi pentru prejudiciul ca-
uzat în stare de ebrietate alcoolică, narcotică ori toxică, 
stabilită în modul prevăzut la art.76 lit.k), sau în urma 
comiterii unei infracţiuni. 

11) Trimiterea în deplasare în interes de serviciu. Se 
interzice trimiterea în deplasare a salariaţilor în vârstă 
de până la 18 ani. De la regula generală însă avem câte-
va excepții care admit trimiterea în deplasare în interes 
de serviciu a salariaților în vârstă de până la 18 ani, 
și anume: salariații din instituţiile audiovizualului, din 
teatre, circuri, organizaţii cinematografice, teatrale şi 
concertistice, precum şi din cele ale sportivilor profe-
sionişti. Această excepție este motivată prin specificul 
muncii acestor categorii de salariați.
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12) Concedierea. Concedierea salariaţilor în vârstă 
de până la 18 ani, cu excepţia cazului de lichidare a 
unităţii, se permite numai cu acordul scris al agenţiei 
teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, respectân-
du-se condiţiile generale de concediere prevăzute de 
Codul muncii. 

Comunitatea internațională, cât și cea națională, au 
fost și sunt preocupate de munca infantilă și în aceas-
tă direcție s-a adoptat cadrul normativ necesar regle-
mentării condițiilor în care minorii pot să muncească în 
baza unui contract de muncă.

Implicarea copiilor în muncă însă poate avea 
consecințe grave asupra dezvoltării lor cum ar fi spre 
exemplu:

consecinţe negative asupra dezvoltării fizice şi •	
psihice a acestora, punând în pericol respectarea drep-
turilor lor;

munca pe care o desfăşoară poate avea consecinţe •	
grave asupra dezvoltării şi sănătăţii copiilor, adesea 
aceştia lucrând în condiţii periculoase, ceea ce în timp 
poate duce la afectarea dezvoltării normale (deformarea 
scheletului, înălțime și greutate redusă etc.);

copiii care muncesc sunt adesea abuzaţi, atât fizic, •	
cât şi psihic de către angajatori sau de către salariații 
majori ai angajatorului;

 munca copiilor constituie un impediment pentru •	
educaţia şcolară, ducând adesea la performanțe scăzute 
și uneori chiar la abandon şcolar.

Răspunderea juridică
Patronii poartă răspundere directă pentru respecta-

rea legislației muncii. În cazul în care aceste prevederi 
sunt încălcate, patronul va fi penalizat conform legii. 
Obligația patronului este să cunoască legislația muncii 
mai bine decât părinții sau tutorii12.

Antrenarea forţată sub orice formă a copilului în 
câmpul muncii atrage răspundere juridică.

Exploatarea economică a minorilor este o încălcare 
a dreptului la șanse egale și la educație și dacă este to-
lerată va aduce după sine mizerie, adâncirea inechității 
economice și anomiei sociale.

Potrivit art.58 din Codul contravenţional13 al Repu-
blicii Moldova, admiterea minorului la locuri de muncă 
care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lui, sau 
atragerea minorului la executarea unei munci interzise 
de legislaţie, se sancţionează cu amendă de la 100 la 
150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, 
cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale 
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă 
de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată per-
soanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen 
de la 6 luni la un an.

În concluzie, trebuie de reținut următoarele momen-
te-cheie:

Atragerea în câmpul muncii a persoanelor în vârstă 1. 
de până la 15 ani este interzisă.

Minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani se pot 2. 
angaja în câmpul muncii doar cu acordul părinților sau 

al reprezentanților legali, cu condiția că munca nu le va 
afecta sănătatea sau școlarizarea.

Legea prevede categoriile de munci la care nu pot 3. 
fi admiși minorii.

Încadrarea în munci grele, vătămătoare sau pericu-4. 
loase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani.

Timpul de muncă zilnic este redus.5. 
Salariații minori beneficiază de concedii supli-6. 

mentare etc.
 În concluzie, putem afirma, fără nici o îndoială, 

că, în Republica Moldova, munca copiilor și în genere 
implicarea acestora în activități economice constituie o 
problemă socială cu rădăcini economice. Statul ar trebui 
să monitorizeze îndeaproape munca copiilor, condițiile 
în care ea se desfășoară, astfel încât munca acestora să 
fie orientată mai mult spre educarea și dezvoltarea lor 
spirituală decât spre obținerea de venituri materiale. 
Societatea trebuie educată în spiritul protecției copiilor 
de exercitarea muncilor dăunătoare dezvoltării fizice și 
psihice a acestora, iar în cazul cunoașterii că copiii sunt 
antrenați în munci cu abateri de la legislația în vigoare 
să sesizeze organele de resort ale statului competente în 
protecția drepturilor copiilor.

Note:
1 Constituția Republicii Moldova din 209.07.1994, în Monito-

rul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1 din 12.08.1994.
2 Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului nr. 

338-XIII din 15.12.1994, în Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
va, nr.13/127 din 02.03.1995.

3 Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.138 din 
26.06.1973 cu privire la vârsta minimă de încadrare în muncă, ra-
tificată prin Hotărârea Parlamentului nr.519-XIV din 15.07.1999, 
în ediţia oficială Tratate Internaţionale, 2001, vol. 27, p. 121, în 
vigoare pentru RM din 21.09.2000.

4 Convenția internațională cu privire la drepturile copilului 
20.11.1989, ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii 
Moldova nr. 408-XII din 12.12.1990, în ediția oficială Tratate 
Internaționale, 1998, vol. I, p. 51.

5 Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind com-
baterea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea ime-
diată în vederea eliminării lor nr. 182/1999 din 17.06.1999, ratifi-
cată prin Legea Republicii Moldova nr. 849-XV din 14.02.2002, în 
ediția oficială Tratate Internaționale, 2006, vol. 35, p. 239.

6 http://www.europalibera.org/content/article/24612073.html, 
accesat 23.02.2013.

7 Codul muncii adoptat prin Legea nr.154-XV din 28.03.2003, 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.159-162/648 din 
29.07.2003.

8 Hotărârea Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului de 
industrii, profesii și lucrări cu condiții grele și nocive, proscrise per-
soanelor mai tinere de 18 ani nr. 562 din 07.09.1993, în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, nr.009 din 30.09.1993.

9 http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&id= 
3117, accesat: 22.02.2013.

10 http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&id= 
3117, accesat: 22.02.2013.

11 http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&id= 
3117, accesat: 22.02.2013.

12 Nicolae Sadovei, Un viitor demn pentru copiii noștri, materi-
al informativ despre munca copiilor în agricultură destinat patro-
nilor, Chișinău, 2006, p. 14.

13 Codul contravențional al Republicii Moldova adoptat prin 
Legea nr. 218-XVI din 24.10.2008, în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, nr.3-6/15 din 16.01.2009.
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introducere
Tranziția de la război la pace nu reprezintă un pro-

ces facil, iar situațiile postconflictuale pot rămâne ten-
sionate de-a lungul anilor și chiar decadelor, existând 
posibilitatea de a recidiva în violențe pe scară largă1. În 
acest sens, studiile arată că, în proporție de 40 la sută 
din situațiile postconflictuale, războiul continuă în pri-
mii cinci ani de la stoparea violențelor și în proporție 
de 50 la sută statele postconflictuale revin la stadiul de 
război în primii zece ani de la încheierea păcii2. Totuși, 
acest ciclu evolutiv nu este inevitabil. Experiențele an-
terioare arată că există și modalități de a gestiona crize-
le postconflictuale, de a reconstrui structura societății și 
de a crea instituții care sporesc pacea durabilă. 

Plecând de la premisa că un bun „gestionar de cri-
ză” are nevoie de două elemente esenţiale, o cunoaştere 
enciclopedică a contextului în care se desfăşoară cri-
za și o metodologie care să-i permită abordarea crizei 
în mod sistematic, pentru a nu omite nimic şi pentru a 
ajunge rapid la o serie de acţiuni corecte şi eficiente, 
scopul acestui articol este de a surprinde modul în care 
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 
a modelat traiectoria procesului de criză postconflict 
în cazul Bosniei și Herțegovinei. În primul rând, ana-
liza se focalizează asupra factorilor contextuali, mo-
tivelor emergenței și evoluției conflictului din Bosnia 
și Herțegovina. În al doilea rând, articolul analizează 

abordarea concretă a OSCE, focalizându-se asupra 
principiilor, mecanismelor și instrumentelor utilizate 
de OSCE în cazul Bosniei și Herțegovinei, odată cu 
închierea Acordului de Pace de la Dayton. În final, stu-
diul evaluează implicațiile acțiunilor OSCE în procesul 
postconflictual din spațiul postiugoslav, evidențiind re-
alizările și limitele implicării OSCE.

1. Bosnia și Herțegovina (BiH) – analiza factori-
lor contextuali

Este bine cunoscut faptul că războaiele de dezinte-
grare ale fostei Republici Federative a Iugoslaviei, care 
au început în vara anului 1991, au constituit cel mai dis-
trugător război din Europa, de la cel de-al Doilea Răz-
boi Mondial, sfidând repetatele eforturi internaționale 
de mediere dinaintea concluziilor Dayton, din noiem-
brie 19953. Un fapt bine cunoscut este și cazul Bosniei 
și Herțegovinei, care a experimentat unul dintre cele 
mai lungi și mai dramatice războaie din conflictele 
spațiului postiugoslav, în termeni de număr de victime, 
morți și pagube materiale.

Din punct de vedere istoric, nicăieri în Europa, et-
nia nu este o sursă mai explozivă de identitate politi-
că decât în Balcani, și nicăieri altundeva atât de multe 
grupuri etnice bine definite, trăiesc în imediata apropi-
ere. Diferențele dintre ele pot fi nesubstanțiale și vagi, 
reflectate de cele mai multe ori în aspecte de credință 
și în obiceiuri ale comunității. Totuși, aceste diferențe 
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au modelat politica și conflictele în Balcani încă de la 
începutul sec. XIX4. Compusă din aproximativ 44% 
bosnieci (în principal musulmani), 31% sârbi (în mare 
parte creștini ortodocși), 17% croați (catolici în cea 
mai mare parte), plus 8% alte grupuri etnice, Bosnia și 
Herțegovina a căzut într-un conflict violent între cele 
trei grupuri etnonaționale principale. 

Secesiunea Sloveniei și Croației au forțat, de ase-
menea, ritmul independenței în Bosnia și Herțegovina. 
În alegerile din decembrie 1990, cele trei mari partide 
câștigătoare erau reprezentative pentru cele trei grupuri 
etnice majoritare: musulmanii, sârbii și croații. Odată 
cu dezintegrarea fostei Republici Federative Iugoslave, 
cazul secesiunii a fost consolidat atât de liderii musul-
mani, cât și de cei croați, în timp ce cazul Bosniei și 
Herțegovinei și unirea cu Serbia a început să apară ca 
o problemă fără răspuns pentru liderii sârbo-bosniaci. 
Odată cu încetarea focului între Serbia și Croația în ia-
nuarie 1992 și dislocarea unei puternice forțe ONU de 
protecție pentru monitorizare, Bosnia și Herțegovina se 
îndrepta tot mai mult către cadre violente. În decem-
brie 1991, Germania de Vest a recunoscut Slovenia și 
Croația, și Comunitatea Europeană a anunțat disponibi-
litatea sa de a lua în considerare cazul de recunoaștere 
a republicilor care au dorit independența. În acest 
context, liderii croați și musulmani din BiH au decis 
să aplice pentru recunoaștere. Liderii sârbo-bosniaci 
au declarat statutul de republică independentă la data 
de 9 ianuarie 1992. La data de 8 februarie și 1 martie, 
populația nonsârbă a Bosniei și Herțegovinei a votat 
pentru independență. Aproape imediat, artileria sârbo-
bosniacă a fost dislocată în jurul capitalei Sarajevo, 
urmată de inițierea bombardării5. Încă de la începutul 
conflictului, forțele sârbe au avut o vastă superioritate 
în armament, în timp ce forțele guvernamentale bosni-
ace au fost împiedicate de embargoul internațional asu-
pra armelor. Până la sfârșitul anului 1992, majoritatea 
domeniilor sârbe din BiH se aflau sub controlul Serbiei. 
Forțele croate, susținute de guvernul croat, au ocupat 
de asemenea o arie proprie în partea de sud-vest a țării. 
Aceste evoluții au determinat părțile sârbă și croată să 
operaționalizeze acordul din luna martie 1991 între 
Președintele Miloševič  și Tudjman, de a diviza Bos-
nia și Herțegovina între ele. La sfârșitul anului 1993, 
forțele bosniace au câștigat din nou teritoriul ocupat de 
forțele sârbe și croate. Cu toate că planurile de pace și 
încetarea focului erau inițiate în BiH, părțile aflate în 
conflict au continuat acțiunile de acaparare de teritoriu6. 
Sfârșitul confruntărilor dintre cele trei părți a fost adus 
de semnarea „Acordului-cadru General pentru Pace” 
cunoscut sub numele de „Acordul Dayton”, pe 14 de-
cembrie 1995. Ca urmare a Acordurilor de la Dayton, 
Republica Bosnia și Herțegovina a fost divizată în două 
entități, Republica Srpska (cu 49% din cea mai mare 
parte a teritoriului locuit de sârbi), și Federația Bosniei 
și Herțegovinei (compusă din 51% din teritoriu, și lo-
cuită în cea mai mare parte de bosnieci și croați).

2. Rolul OSCE în BiH 
Cea mai dramatică ilustrare a rolului OSCE în ges-

tionarea etapei postconflictuale este reprezentată de ca-

zul Bosniei și Herțegovinei. Misiunea OSCE în spațiul 
Bosniei și Herțegovina a fost stabilită în decembrie 
1995, construindu-se dintr-o misiune mică din Sara-
jevo, înființată în anul 1994 pentru a sprijini Ombud-
smanul Federației BiH7. Alte sedii regionale au fost 
înființate la Sarajevo, Tuzla, Mostar, Banja Luka, plus 
14 oficii de teren mai mici în țară, și alte șase centre de 
resurse politice în jurul țării. Misiunea a fost condusă 
de o serie de diplomați seniori ai SUA, și a fost cea mai 
mare misiunue a OSCE, cu un personal internațional în 
număr de 91 de persoane, și unul național format din 
447 de persoane. 

Misiunea OSCE în Bosnia și Herțegovina era con-
dusă de condițiile generale ale Acordului Dayton. Cu 
toate acestea, se remarcă o diferență între mandatele 
militare alocate forțelor NATO la Dayton, care au fost 
scrise în detalii semnificative, și mandatele civile, in-
clusiv cele ale OSCE, care au fost redactate în termeni 
foarte largi. În conformitate cu Acordul de la Dayton, 
OSCE urma să sprijine stabilizarea regională (Anexa 
1 B, art. II și IV), alegerile (Anexa 3), precum și drep-
turile omului (Anexa 6, art. XIII)8. Ulterior, mandatul 
Misiunii OSCE în BiH a fost reiterat de cel de-al V-lea 
Consiliu Ministerial al OSCE, desfășurat la Budapest 
la 8 decembrie 19959. Decizii cu privire la Misiunea 
OSCE și mandatul său au fost mai departe luate de 
Consiliul Permanent al OSCE, care a aprobat bugetul 
Misiunii în BiH și a reiterat, de asemenea, sarcinile 
atribuite OSCE de Acordul de la Dayton.

În timp ce autorii și semnatarii APD au prevăzut o 
perioadă scurtă, de un an, de implicare internațională, 
a devenit evident pentru oamenii implicați în teren, că 
termenele pentru realizarea obiectivelor Dayton erau 
neverosimile. În consecință, mandatul Misiunii OSCE 
în Bosnia și Herțegovina a fost extins la 21 noiembrie 
1996, până la sfârșitul anului 1997, extindere care ac-
centua activitățile Misiunii stabilite de Acordul de la 
Dayton, precum sprijinirea alegerilor, construirea 
democrației, promovarea drepturilor omului, monitori-
zarea și stabilitatea regională. La 11 decembrie 1997, 
mandatul Misiunii OSCE în BiH a fost extins din nou 
până la sfârșitul anului 1998. Și de această dată, extin-
derea mandatului Misiunii accentua rolul său în alegeri, 
activitățile sale în ceea ce privește drepturile omului, 
democratizarea, dezvoltarea mass-media și stabili-
zarea regională. Extensiile următoare ale mandatului 
Organizației în BiH autorizau pur și simplu extinderea 
Misiunii pentru încă un an, fără a se referi la activități 
specifice ale Misiunii.

Scopul general al Misiunii OSCE în BiH este de a 
ajuta țara în recuperarea de la trauma războiului lung 
de patru ani și de a pune în loc structurile, normele și 
instituțiile care vor face violența viitoare improbabilă. 
În primul rând, Acordul de la Dayton a încredințat res-
ponsabilitate OSCE pentru conducerea negocierilor de 
dezarmare între sârbi, croați și musulmani, și de a ra-
porta cu privire la încălcările drepturilor omului. Aces-
te funcții exprimau funcțiile de bază ale OSCE, pre-
cum promovarea siguranței pentru persoanele fizice și 
pentru state, și contribuirea la dezvoltarea instituțiilor 



59

Nr. 7, 2013 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

democratice în cadrul statelor OSCE10. 
În ceea ce privește inițiativele în cadrul domeniu-

lui uman, acestea au inclus drepturile omului în gene-
ral, sprijinirea înființării de instituții pentru drepturile 
omului, inclusiv instituții de mediere, programe pentru 
minoritățile naționale, și sprijin pentru crearea statului 
de drept, inclusiv monitorizarea acestui proces11. 

În termeni politici, Misiunea OSCE în BiH avea 
rolul de a organiza și monitoriza alegerile la toate ni-
velurile, de a implementa stabilizarea regională și de a 
implementa măsuri de control ale armamentului în con-
formitate cu Acordurile de la Dayton, de a organiza ne-
gocieri cu privire la măsurile de construire a încrederii 
și securității, și de a lucra cu comunitatea internațională 
privind persoanele strămutate (în special, drepturile 
de proprietate). Astfel, în timp ce Forța de Stabilizare 
NATO și după anul 2005 misiunea Uniunii Europene, 
au oferit o prezență militară și un mediu sigur, OSCE a 
jucat un rol de conducere în implementarea dimensiu-
nii politice a procesului de consolidare a securității sta-
bilit de Acordurile de la Dayton, în colaborare cu OHR. 
Din anul 2006, oficiul Înaltului Reprezentant și-a redus 
prezența în teren, focalizându-se pe activități la nivelul 
guvernului central în Sarajevo, astfel încât responsa-
bilitatea pentru activitățile în teren în întreaga țară au 
căzut în mare parte sub egida Misiunii OSCE.

În perioada tranziției, alegerile au reprezentat un 
punct central, în catalogul strategiilor de democra-
tizare12. În BiH, activitățile electorale au evolut de 
la conduita fizică și tehnică a alegerilor, la o serie de 
activități politice și de democratizare, inclusiv dezvol-
tarea partidelor politice, monitorizarea mass-media, 
educarea alegătorilor, a societății civile, acordarea de 
sprijin femeilor în politică, și buna guvernare. După de-
plina organizare, conducere, supraveghere și finanțare 
a șase runde de alegeri, între 1996 și 2000, alegerile 
din 2002 au fost primele alegeri organizate pe deplin 
de autoritățile locale din Bosnia și Herțegovina, și ale-
gerile din 2004, au fost primele finanțate integral de 
organismele interne adecvate. În anul 2005, OSCE s-a 
retras din poziția deținută în cadrul Comisiei Electo-
rale, lăsând Comisia cu un organism format exclusiv 
din membrii BiH. Cu toate că rezultatele acestor alegeri 
nu au îndeplinit întotdeauna speranțele și așteptările 
comunității internaționale, instrumentele acestui pro-
ces democratic esențial au fost încorporate în mediul 
politic și social al BiH. 

O altă contribuție semnificativă a Misiunii OSCE în 
BiH a fost rolul său ca membru fondator al „Planului 
de Implementare al Dreptului de Proprietate”, proces 
înființat în anul 1999, pentru a asigura supravegherea 
internațională eficientă peste procesul administrativ in-
tern de punere în aplicare, prin care proprietățile au fost 
revendicate de proprietarii sau ocupanții lor de dinainte 
de război13. Împreună cu OHR și UNHCR, Misiunea 
Organizației a susținut realizarea acestui drept funda-
mental de proprietate14.

Cele două acțiuni de succes împărtășesc caracteris-
tici similare care demonstrează ceea ce este necesar ca 

acțiunile de gestionare postconflictuală să funcționeze. 
Atât procesul electoral, cât și procesul de returnare a 
proprietăților, beneficiază de trei lucruri. În primul 
rând, articularea unui scop clar, susținut de mandate in-
cluse în APD (Anexele 3 și 7), și voința politică clară. 
În al doilea rând, sprijinul consistent și aproape univer-
sal pentru aceste procese printre principalele organisme 
internaționale și interne implicate. Și, în al treilea rând, 
resurse masive angajate în implementarea sarcinilor 
necesare pentru a atinge aceste scopuri. 

Două domenii în care succesul Misiunii OSCE a fost 
mai puțin clar este reforma educației, dar și înfințarea 
unui birou unic al Ombudsmanului, în conformitate cu 
standardele CoE. Educația a fost o problemă dificilă și 
extrem de politizată, unde reformatorii internaționali și 
interni au recunoscut de timpuriu că sistemul educației 
împărțite, politizate și separate, care a fost înființat în 
atmosfera naționalistă de război nu va conduce la o 
generație viitoare de lideri civici moderați15. După ce 
Misiunea a început să-și concentreze atenția și resur-
sele pe această temă la mijlocul anului 2002, au exis-
tat unele progrese importante, în special adoptarea la 
nivel de stat a Legii-cadru privind educația primară și 
secundară în 2003, și Acordul interimar privind ajusta-
rea nevoilor specifice și dreptul copiilor reîntorși16. Cu 
toate acestea, implementarea acestor legi și principii în 
școlile din întreaga țară au rămas inconsistente. Politi-
zarea sistemică a sălilor de clasă sau existența a două 
școli sub un singur acoperiș au continuat să reprezinte 
un aspect curent al educației în Bosnia și Herțegovina. 
În plus, Misiunea nu a înregistrat până în prezent re-
zultate pozitive în ceea ce privește adoptarea unei legi 
la nivel de stat privind învățământul superior, un as-
pect esențial al angajamentelor BiH în ceea ce privește 
Declarația Bologna, dar care a devenit împotmolită în 
politică. 

În mod similar, până în prezent Misiunea a fost in-
capabilă de a face presiuni privind stabilirea unui sin-
gur organism de mediere (Ombudsman) al drepturilor 
omului17. În aceste două cazuri, separarea și diviziunea 
continuă să prevaleze asupra obiectivelor de multietni-
citate și toleranță, reflectând faptul că unele dintre pro-
blemele care au alimentate conflictul etnonaționalist în 
timpul războiului nu au fost încă atenuate. Acest eșec 
nu poate fi însă atribuit doar membrilor Misiunii OSCE, 
care au monitorizat în mod continuu și au raportat cu 
privire la procesul de implementare, au angajat părinți, 
elevi și profesori în eforturi de cooperare, și au accen-
tuat importanța dialogului, compromisului și aderarea 
la statul de drept. Totuși, în cuvintele lui Valery Perry, 
„dacă s-ar fi putut realiza mai mult în aceste domenii, 
printr-o voință mai puternică a OSCE și statelor sale 
participante, rămâne o întrebare deschisă”18.

În ceea ce privește stabilizarea regională, Misiunea 
OSCE a adresat o serie de sarcini referitoare la măsuri-
le de consolidare a încrederii, controlul armamentelor, 
și procesul de reformă a apărării, prin care moștenirea 
războiului multiplelor armate naționaliste era înlocuită 
de o singură armată, sub comanda civilă a unui singur 
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minister al apărării19. Cu toate că aceste demersuri nu 
s-au bucurat de un succes imediat, perspectivele unui 
dialog deschis au ajutat la conturarea unor perspecti-
ve comune. Un rol extrem de important, în acest ca-
dru, au avut perspectivele Euro-Atlantice, Bosnia și 
Herțegovina fiind ultima dintre țările Europene care să 
semneze un „Acord de Asociere și Stabilizare” cu UE, 
și BiH încă așteaptă o invitație de a se alătura „Parte-
neriatului pentru Pace” al NATO20. Viziunea comună a 
unei perspective Euro-Atlantice este un obiectiv pe ter-
men lung, un obiectiv benefic tuturor cetățenilor Bos-
niei și Herțegovinei, care va contribui cu siguranță la o 
securitate sporită la nivel național, regional și global21. 

Spre deosebire de alte organizații cu care OSCE 
împărtășește obiective comune, cum ar fi CoE, 
Organizația s-a diferențiat în mod particular prin însăși 
prezența sa extenisvă în teren. Prezența în teren a Mi-
siunii, un rezultat natural al focalizării inițiale privind 
sprijinirea alegerilor, a reprezentat, în mod constant, un 
avantaj față de alte organizații internaționale care operau 
în țară. În special, odată ce organizațiile internaționale 
au început să-și reducă prezența lor în BiH și în Bal-
cani, în ultimii ani, a existat o tendință de concentrare a 
personalului rămas în Sarajevo, sau într-unul dintre cele 
mai mari orașe regionale, cum ar fi Banja sau Luka. 
Nici o altă organizație nu și-a păstrat angajamentul de a 
lucra îndeaproape, cu comunitățile din BiH de-a lungul 
fiecărui colț al țării22. Această prezență este crucială în 
ceea ce privește sprijinirea etapei de consolidare post-
conflictuală din Bosnia și Herțegovina, prin monitori-
zarea implementării legislației, drepturilor omului și 
inițiativelor generale de reformă. O lecție care a fost 
învățată în ultima decadă este că în timp ce dezvolta-
rea și adoptarea legislației este dificilă, implementarea 
legilor, la diferite niveluri, este chiar o provocare mult 
mai mare. Securitatea comprehensivă, deja apreciată de 
către statele participante la nivelul relațiilor regionale și 
stabilității, a fost aplicată în mod egal procesului in-
tern de reconstrucție și reabilitare postconflictuală din 
BiH. Cazul Bosniei și Herzegovinei, demonstrează că 
toate acţiunile în OSCE sunt concepute şi realizate în 
dependenţă de scopul şi scenariul politic de soluţionare 
a conflictului. 

Concluzii
Concluzionând, Misiunea OSCE în BiH, ca cea mai 

mare organizație internațională civilă în teritoriu, a fost 
un partener important în numeroase arii-cheie: reforma 
apărării și a educației, reforma sectorului de securitate, 
construirea democrației și a capacităților instituționale. 
Abilitatea sa de a ajunge la o înțelegere deplină și apro-
piată în comunicarea cu autoritățile locale la toate nive-
lurile și aducerea diferitelor comunități spre o încredere 
și toleranță mutuală sporită, a contribuit în mod semni-
ficativ la obținerea stabilității comune benefice pentru 
toți actorii. 

Rolul OSCE în cazul Bosniei și Herțegovinei, a 
mers astfel mult mai departe de faza crizei postconflict, 
menținându-și un rol activ și constructiv în spațiul BiH 
și în etapele ulterioare. Ca una dintre cele mai mari și 

mai stabilite misiuni în teren, experiența OSCE în Bos-
nia și Herțegovina este importantă pentru conducerea 
misiunilor ulterioare ale OSCE, în ceea ce privește acti-
vitatea sa în etapa postconflictuală, oferind oportunita-
tea de a învăța despre ceea ce funcționează și ceea ce nu 
funcționează în inițiativele de teren în zonele sensibile 
postconflictuale și de tranziție. 

Recenzent:
Natalia CHIRTOACă,
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întâi de toate, trebuie de menţionat că nu toţi doc-
trinarii consideră că infracţiunile de trafic de in-

fluenţă şi de cumpărare de influenţă au obiect material 
sau imaterial. De fapt, putem consemna următoarele 
trei poziţii doctrinare în legătură cu existenţa sau lipsa 
obiectului material sau imaterial al infracţiunilor de tra-
fic de influenţă şi de cumpărare de influenţă:

1) în toate cazurile, respectivele infracţiuni au un 
obiect material sau imaterial1;

2) în nici un caz, infracţiunile date nu pot să aibă 
un obiect material sau imaterial. Foloasele necuveni-
te pretinse, acceptate sau primite (promise, oferite sau 
date) în contextul infracţiunilor în cauză constituie fie 
mijlocul de săvârşire a infracţiunii, fie obiectul dobân-
dit prin infracţiune, fie lucrul dat pentru săvârşirea in-
fracţiunii2;

3) infracţiunile de trafic de influenţă şi de cumpăra-
re de influenţă au un obiect material sau imaterial nu-
mai în unele cazuri (de exemplu, atunci când foloasele 
necuvenite pretinse, acceptate sau primite (promise, 
oferite sau date) constau în prestarea unui serviciu sau 
activităţi, cum ar fi repararea unui imobil)3.

În ce ne priveşte, considerăm că infracţiunile de tra-
fic de influenţă şi de cumpărare de influenţă au, în toate 
cazurile, un obiect material sau imaterial.

De ce nu susţinem cel de-al doilea punct de vedere 
enunţat mai sus? Pentru a răspunde la această întrebare, 
prezentăm argumentele a doi autori, care sprijină acest 
punct de vedere – I.Nastas şi I.Ţurcan. Deşi aceste ar-
gumente se referă nu neapărat la infracţiunile specifica-
te la art.326 CP RM, ele totuşi privesc ipoteze similare: 

„Esenţa infracţiunilor de corupere o constituie angaja-
mentul asumat sau dorit a fi asumat, de către persoana 
cu funcţie de răspundere, în vederea îndeplinirii sau nu, 
ori pentru a întârzia sau grăbi îndeplinirea unei acţiuni 
ce ţine de obligaţiile ei de serviciu, ori pentru a înde-
plini o acţiune contrar acestor obligaţii, acesta şi fiind 
scopul celor două infracţiuni (e vorba de infracţiunile 
prevăzute la art.324 şi 325 CP RM – n.a.). Avantajele 
primite, pretinse/oferite, promise nu au decât menirea 
a determina persoana cu funcţie de răspundere să ac-
ţioneze în modul descris mai sus, altfel spus, sunt un 
mijloc de influenţare asupra persoanei cu funcţie de 
răspundere şi nu obiectul material al infracţiunii”4; 
„Suntem de părere că infracţiunea de corupere pasivă 
nu are obiect material, deoarece acţiunile incriminate 
la art.324 CP RM nu se îndreaptă asupra sumelor de 
bani, asupra celorlalte foloase date, promise, oferite sau 
pretinse. În cazul dat nu se operează fizic asupra lor, nu 
li se periclitează şi nu li se vatămă nici existenţa, nici 
integritatea sau structura lor”5.

Obiectând, vom apela la argumentele prezentate de 
A.Reşetnicov în legătură cu o ipoteză vizând infrac-
ţiunea de corupere pasivă (art.324 CP RM): „Recom-
pensa necuvenită, trans misă de către corupător, nu este 
folosită de către cel corupt ca instrument de influenţare 
asupra valorilor şi relaţiilor sociale apărate de legea pe-
nală... Obiectul material al infracţiunii este supus influ-
enţării directe din partea făptuitorului (inclusiv presu-
pu nându-se utilizarea mijlocului de săvârşire a infrac-
ţiunii); mijlocul de săvârşire a infracţiunii nu poate fi 
supus influenţării din partea infractorului, cu atât mai 

OBIECTUL  MATERIAL  SAU  IMATERIAL  ŞI  vICTIMA  îN 
CAZUL  INFRACŢIUNILOR  PREvăZUTE  LA  art.326 cP rM

 
Corina TIMoFEI, 
doctorand (USM)

 REZUMAT
În acest articol, ne-am propus să examinăm obiectul material sau imaterial al infracțiunilor specificate la art. 

326 CP RM. Considerăm că infracțiunile de trafic de influență și de cumpărare de influență au, în toate cazurile, 
un obiect material sau imaterial. Analizând prevederile art. 326 CD RM, se supun investigării fiecare din cele 
șase categorii ale obiectului material sau imaterial al infracțiunilor vizate în acest articol: 1) banii; 2) titlurile de 
valoare; 3) serviciile; 4) privilegiile; 5) alte bunuri; 6) alte avantaje.

Analiza se încheie cu examinarea problemei victimei infracțiunii prevăzute la alin.(1) art. 326 CP RM și sunt 
consemnate opinii exprimate și argumentate de specialist în domeniu.

Cuvinte-cheie: trafic de influență, obiect material sai imaterial, mijlocul de săvârșire a infracțiunii, bani, 
servicii, titluri de valoare, privilegii, bunuri, avantaje.

SUMMARY
 This article aims to examine both material and immaterial object of the victim of the offenses referred to in 

art.326 PC RM. Among other things, it is revealed that the offences on the influence, peddling and buying of influence 
have in all of the cases a material and an immaterial object. Also there are analyzed the six features of the material 
and immaterial object of the offences in question: 1) money; 2) securities; 3) services; 4) privileges; 5) other assets; 
6) other benefits. It is concluded that the liability under art.27 and par.(1) art.326 PC RM will be applied in case 
of acceptance or receipt, either personally or through a mediator, of counterfeit money, for oneself or for another 
person.  These acts may be carried out by a person with influence or by one who claims to have influence on a public 
body, on a dignitary, foreign public figures or on international civil servants, to make them fulfill or not, to delay or 
expedite the fulfillment of an action regarding his duty, whether or not such acts were committed.

Key-words: traffic of influence, an immaterial material object, means of committing the crime, money, 
services, securities, privileges, goods, benefits.



Nr. 7, 2013REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

62

puţin – influenţării care presupune utili zarea obiectului 
material al infracţiunii”6. De asemenea, S.Brînza opi-
nează: „Facultatea unei entităţi oarecare de a evolua 
în calitate de obiect material al infracţiunii se realizea-
ză în cazul în care această entitate a fost supusă unei 
influen ţări infracţionale, expri mate prin manipu la rea 
într-o formă sau alta asupra ei din partea făptuitorului. 
De aceea, putem con stata că obiectul material al infrac-
ţiunii este o entitate materială ce poate satis face ne ce-
sităţile umane, influenţarea infracţională asupra căreia 
(prin schimba rea pozi ţiei de fapt sau prin altă manipu-
lare) determină atingerea obiectului apă rării penale... În 
aceste cazuri, făptui torul fie că distruge (deteriorează) 
aceste entităţi, fie că le ia sau le schimbă înfăţi şarea, 
făcând prin aceasta imposibilă sau dificilă exercitarea 
facul tăţii sociale cores pun zătoare”7. Nu, în ultimul 
rând, contează părerea exprimată de I.Moscalciuc ce 
ține de o ipoteză similasă vizând infracţiunea prevăzută 
la art.256 CP RM: „Bunurile formând remuneraţia sunt 
primite nu pentru a li se aduce prejudiciu, dar pentru a 
se extrage din ele o anumită utilitate. Mai mult, nu este 
exclus ca făptuitorul să asigure acestor bunuri condiţii 
mai bune decât a făcut-o victima. Nu obiectul material 
al infracţiunii suferă ameninţare sau vătămare. Influen-
ţarea nemijlocită infracţională asupra obiectului mate-
rial al infracţiunii constă, în cazul faptei prevăzute la 
art.256 CP RM (ca şi în cazul infracţiunilor săvârşite 
prin sustragere), în deplasarea bunurilor dintr-o sferă 
patrimonială în alta. Nu în vătămarea sau punerea în 
pericol a acestor bunuri. În caz contrar, s-ar confunda 
obiectul material al infracţiunii date cu obiectul juridic 
al acesteia. În concluzie, remuneraţia primită de către 
făptuitor de la victimă constituie obiectul material (sau, 
după caz, obiectul imaterial) al infracţiunii prevăzute la 
art.256 CP RM”8.

Dar în calitate de contraargument împotriva aces-
tor trei opinii am putea aduce următoarea teză care în 
aparenţă s-ar referi la o ipoteză asemănătoare cu cea 
atestată în art.326 CP RM: „Nu poate fi obţinut obiectul 
material al infracţiunii în urma săvârşirii infracţiunii”. 
Aceasta întrucât, aşa cum susţine just V. Dobrinoiu, ca 
şi obiectul juridic al infracţiunii, obiectul material pre-
există acţiunii sau inacţiunii infracţionale9. Susținând  
aceeaşi părere, cu privire la infracţiunea prevăzută la 
art.238 CP RM, A. Reşetnicov aduce următoarele ar-
gumente: „Dacă nesocotim această teză, nu vom putea 
delimita obiectul material al infracţiunii de produsul 
infracţiunii. La momentul săvârşirii infracţiunii, prevă-
zută la art.238 CP RM, creditul deja nu există. Aceas-
ta întrucât creditul este obiectul contractului de credit 
bancar, iar din momentul prezentării informaţiilor de 
solicitare a obţinerii creditului până la încheierea con-
tractului de credit este de parcurs, de regulă, o proce-
dură îndelungată... Spre deosebire de anumite bunuri, 
creditul nu poate preexista săvârşirii infracţiunii”10, 11.

Considerăm că sunt calitativ diferite ipostazele în 
care apar entităţile corporale sau incorporale nomina-
lizate în art.238 şi 326 CP RM. Existenţa creditului nu 
este esenţială în aplicarea art.238 CP RM; contează să 
fie prezentate cu bună-ştiinţă informaţii false în scopul 
obţinerii unui credit, sau al majorării sumei acestuia, 
sau al obţinerii unui credit în condiţii avantajoase. În 
opoziţie, în cazul infracţiunii prevăzute la art.326 CP 

RM, aşa cum se desprinde din dispoziţia acestui articol, 
exercitarea influenţei asupra unei persoane publice, per-
soane cu funcţie de demnitate publică, persoane publi-
ce străine sau funcţionar internaţional este condiţionată 
de pretinderea, acceptarea sau primirea (promisiunea, 
oferirea sau darea) unei recompense nelegitime, a unor 
foloase necuvenite. Aşa cum ne vom putea convinge 
infra, dacă lipseşte această remuneraţie nelegitimă, 
lipseşte însăşi infracţiunea de trafic de influenţă sau de 
cumpărare de influenţă.

Un ultim argument în favoarea tezei că infracţiunile 
de trafic de influenţă şi de cumpărare de influenţă au, 
în toate cazurile, un obiect material sau imaterial este 
unul de natură juridico-comparativă. Legea Federaţiei 
Ruse din 01.02.2012 cu privire la aderarea Federaţiei 
Ruse la Convenţia privind combaterea coruperii per-
soanelor cu funcţie de răspundere străine în cazul efec-
tuării unor tranzacţii comerciale internaţionale spune: 
„Obiectul material (subl. ne aparţine – n.a.) al coruperii 
îl constituie banii, titlurile de valoare, alte bunuri, ser-
viciile cu caracter patrimonial care se prestează gratuit 
(acordarea de foi turistice, repararea apartamentului, 
construirea vilei etc.). Aceeaşi calitate o pot avea drep-
turile patrimoniale (diminuarea valorii bunurilor trans-
mise, reducerea plăţii de arendă sau a dobânzilor pentru 
beneficierea de creditele bancare etc.)”12. De asemenea, 
la art.307a din Codul penal al Bulgariei, se stabileşte: 
„Obiectul material (subl. ne aparţine – n.a.) al infrac-
ţiunilor prevăzute în această secţiune (se are în vedere 
Secţiunea IV „Mituirea” din capitolul opt „Infracţiuni 
contra activităţii organelor de stat şi organizaţiilor pu-
blice, precum şi a persoanelor care îndeplinesc funcţii 
publice” al Codului penal al Bulgariei – n.a.) va fi con-
fiscat în folosul statului. În cazul în care acesta lipseşte, 
va fi achitată o sumă de bani egală cu valoarea acestui 
obiect”.

În altă ordine de idei, de ce nu susţinem cel de-al 
treilea punct de vedere, enunţat supra, în legătură cu 
existenţa sau lipsa obiectului material sau imaterial al 
infracţiunilor de trafic de influenţă şi de cumpărare de 
influenţă?

Considerăm că promotorii acestui punct de vedere 
admit o confuzie de noţiuni: imobilul reparat sau un alt 
asemenea obiect al muncii prestate nu poate fi obiect 
material al infracţiunii de trafic de influenţă (sau de 
cumpărare de influenţă). Acesta reprezintă rezultatul 
materializat al serviciului sau activităţii care constitu-
ie nu altceva decât obiectul imaterial al infracţiunii de 
trafic de influenţă (sau de cumpărare de influenţă). Or, 
aşa cum susţine, pe bună dreptate, V.Stati, prin „obiect 
imaterial al infracţiunii” trebuie să se înţeleagă entita-
tea incorporală asupra căreia se îndreaptă nemijlocit 
acţiunea infracţională, prin al cărei intermediu se aduce 
atingere obiectului juridic al infracţiunii13. Prin inter-
mediul unui imobilul reparat sau al unui alt asemenea 
obiect al muncii prestate, nu se poate aduce atingere 
obiectului juridic al infracţiunii de trafic de influenţă 
(sau de cumpărare de influenţă). Aceasta din moment 
ce atingerea în cauză se aduce prin intermediul servi-
ciului sau al activităţii care constituie obiectul imaterial 
al infracţiunii de trafic de influenţă (sau de cumpărare 
de influenţă), entitate incorporală în care se proiectează 
valorile sociale apărate împotriva infracţiunilor de tra-
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fic de influenţă (sau de cumpărare de influenţă). Direc-
tamente, serviciul respectiv sau activitatea respectivă 
este cea pretinsă, acceptată sau primită (promisă, oferi-
tă sau dată) de făptuitor, nu imobilul reparat sau un alt 
asemenea obiect al muncii prestate.

În concluzie, infracţiunile prevăzute la art.326 CP 
RM au, în toate cazurile, un obiect material sau ima-
terial.

Analizând prevederile art.326 CP RM, vom menţi-
ona că obiectul material sau imaterial al infracţiunilor 
prevăzute la acest articol îl reprezintă: 1) banii; 2) ti-
tlurile de valoare; 3) serviciile; 4) privilegiile; 5) alte 
bunuri; 6) alte avantaje.

În continuare, vom supune investigării fiecare din 
cele şase categorii ale obiectului material sau imaterial 
al infracţiunilor specificate la art.326 CP RM:

1) Banii. În pct.3.1 al Hotărârii Plenului Curţii Su-
preme de Justiţie „Cu privire la aplicarea legislaţiei re-
feritoare la răspunderea penală pentru corupere pasivă 
ori activă”, nr.5 din 30.03.2009 (în continuare – Hotă-
rârea Plenului CSJ nr.5/2009), se arată: „În sensul dis-
poziţiei alin.(1) art.324 CP RM, prin „bani” urmează de 
înţeles unităţile monetare atât ale Republicii Moldova 
(leul moldovenesc), cât şi ale altor ţări, care se află în 
circulaţie, adică se află în schimbul monetar financiar la 
momentul comiterii infracţiunilor. Monedele vechi atât 
ale Republicii Moldova, cât şi ale ţărilor străine, care 
nu se mai află în circulaţie şi în consecinţă nu constituie 
un mijloc de plată, însă care au o valoare numismatică, 
nu pot fi considerate drept bani în sensul art.324 CP 
RM. În acest caz, ele urmează a fi atribuite la categoria 
de bunuri, cu condiţia că valoarea lor pe piaţă nu este 
apreciată drept neînsemnată, deoarece în asemenea si-
tuaţie, datorită lipsei de importanţă, în conformitate cu 
alin.(2) art.14 CP RM, ele nu prezintă gradul prejudici-
abil al unei infracţiuni”14.

În linii mari (cu diferenţele de rigoare), aceeaşi in-
terpretare a noţiunii de bani este valabilă în ipoteza in-
fracţiunilor prevăzute la art.326 CP RM. Totuşi, suntem 
de părerea că – în proiectata Hotărâre a Plenului Curţii 
Supreme de Jus ti ţie consacrate practicii de aplicare a 
răspunderii penale pentru infracţiunile specificate la 
art.326 CP RM, a cărei elaborare ne-am propus-o – 
ar trebui să se precizeze că noţiunea de bani, utilizată 
în art.326 CP RM, nu se referă la banii falşi. Or, când 
spunem „bani”, avem în vedere doar banii autentici, 
banii în sensul Legii Republicii Moldova cu privire la 
bani, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 
15.12.199215. 

(Va urma)
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Dacă e să ne referim la infracţiunile specificate 
în cap. XV din partea specială a Codului penal 

– persoana cu funcţie de demnitate publică evoluează 
în calitate de subiect în cazul infracţiunilor prevăzu-
te la art.324, 327, 328 şi 332 CP RM. În toate aceste 
ipoteze, calitatea de persoană cu funcţie de demnitate 
publică este o calitate specială agravantă a subiectului 
infracţiunii, îmbinând ipostazele de: 1) calitate specia-
lă a subiectului infracţiunii şi 2) circumstanţă agravan-
tă a infracţiunii.

Ca rezultat al amendamentelor operate la legea pe-
nală la 02.12.2011, art.123 CP RM a fost completat 
cu un alineat nou – alineatul (3) – având următoarea 
dispoziţie: „Prin «persoană cu funcţie de demnitate 
publică» se înţelege: persoana al cărei mod de numire 
sau de alegere este reglementat de Constituţia Repu-
blicii Moldova sau care este învestită în funcţie, prin 
numire sau prin alegere, de către Parlament, Preşedin-
tele Republicii Moldova sau Guvern, în condiţiile le-
gii; consilierul local; deputatul în Adunarea Populară 
a Găgăuziei; persoană căreia persoana cu funcţie de 
demnitate publică i-a delegat împuternicirile sale”.

Este notabil că nu doar în legea penală a Republicii 
Moldova se menţionează despre persoanele cu funcţie 
de demnitate publică. Definiţii similare cu cea de la 
alin.(3) art.123 CP RM sau menţiuni privind persoane-
le cu funcţie de demnitate publică pot fi identificate în 
legislaţiile penale ale altor state.

Astfel, de exemplu, în corespundere cu lit.b) art.175 
al Codului penal al României din 2009, „funcţionar pu-
blic”, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu 
permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie, 
exercită, printre altele, o funcţie de demnitate publică.

La §13 art.115 din Codul penal al Republicii Polo-
nia, funcţionari publici sunt, printre altele: Preşedintele 
Republicii Polonia; deputatul în Parlament, senatorul, 
judecătorul, procurorul ş.a.

Conform alin.(4) art.122 al Codului penal al Re-
publicii Macedonia1, persoană oficială se consideră, 
printre altele, Preşedintele Republicii Macedonia; per-
soanele numite de către Preşedintele Republicii Mace-
donia; persoanele numite sau alese de către Parlamen-
tul Republicii Macedonia în Guvernul Republicii Ma-
cedonia, în administraţia publică centrală, în instanţele 
de judecată, în Ministerul Public, în Consiliul Judiciar 
al Republicii Macedonia, în Consiliul procurorilor al 
Republicii Macedonia, în alte asociaţii sau organizaţii, 
în unităţile administrativ-teritoriale autonome etc.

Potrivit notelor nr.2 şi 3 la art.285 al Codului penal 
al Federaţiei Ruse2, prin „persoane care ocupă funcţii de 
stat ale Federaţiei Ruse” se are în vedere persoanele care 
ocupă funcţii stabilite de Constituţia Federaţiei Ruse, de 
legile constituţionale federale sau de legile federale în 
vederea îndeplinirii nemijlocite a atribuţiilor autorităţi-
lor publice; prin „persoane care ocupă funcţii de stat ale 
subiecţilor Federaţiei Ruse” se are în vedere persoanele 

PERSOANA  CU  FUNCŢIE  DE  DEMNITATE  PUBLICă  îN 
CALITATE  DE  SUBIECT  SPECIAL  AL  INFRACŢIUNILOR 

PREvăZUTE  îN  cap. xv  DIN  PARTEA  SPECIALă  
A  coDULUi  PEnAL 

Partea I
 

ruslan PoPoV, 
doctorand (USM)

REZUMAT
În acest articol, se analizează sinuozităţile ce ţin de apariția în CP RM a noţiunii „persoană cu funcţie de 

demnitate publică” ce o considerăm că se prezintă ca o succesoare sui generis a noţiunii „persoană cu înaltă 
funcţie de răspundere” din alin.(2) art.123 CP RM (în redacţia veche). În contextul legislaţiei Republicii Mol-
dova, noţiunile „persoană cu funcţie de demnitate publică” şi „funcţionar public” se află într-o relaţie de tip 
„parte-întreg”. În aceste împrejurări, noţiunile vizate se intersectează, au domenii de incidenţă care se interca-
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SUMMARY
In this paper, it is shown that the term “dignitary” is presented as a sui generis successor of the term “senior 

official entity” from par.(2) art.123 PC RM (the old edited version). It is also argued that under the law of Re-
public of Moldovan, including the Penal law of the state, the term “dignitary” and the term “public servant” are 
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the terms have areas of incidence that intercalate.
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care ocupă funcţii stabilite de constituţiile sau statutele 
subiecţilor Federaţiei Ruse în vederea îndeplinirii ne-
mijlocite a atribuţiilor autorităţilor publice.

Conform notei nr.4 la art.307 din Codul penal al 
Republicii Kazahstan3, prin „persoane care ocupă 
funcţii de stat responsabile” se înţelege fie persoane-
le care deţin funcţii stabilite de Constituţia Republicii 
Kazahstan, de legile constituţionale sau de alte legi în 
vederea îndeplinirii nemijlocite a funcţiilor statului şi 
a atribuţiilor autorităţilor publice, fie persoanele deţi-
nând (în acord cu legislaţia Republicii Kazahstan cu 
privire la serviciul public) funcţii politice care pot fi 
ocupate de funcţionarii publici.

Făcând o sinteză pe marginea particularităţilor ce 
marchează toate aceste modele aparţinând unor legis-
laţii străine, se pot afirma următoarele:

1) în Codul penal al României din 2009, în Codul 
penal al Federaţiei Ruse şi în Codul penal al Republicii 
Kazahstan, este utilizată o noţiune similară cu cea de-
finită la alin.(3) art.123 CP RM. În contrast, în Codul 
penal al Republicii Polonia, precum şi în Codul pe-
nal al Republicii Macedonia, astfel de noţiuni nu sunt 
utilizate. Aceasta pentru că, în cazul ultimelor două 
legislaţii, persoanele cu funcţie de demnitate publică 
se consideră categorii oarecare printre alte categorii de 
funcţionari publici;

2) în Codul penal al României din 2009, în Codul 
penal al Republicii Polonia, precum şi în Codul pe-
nal al Republicii Macedonia, persoanele cu funcţie de 
demnitate publică se consideră categorii oarecare prin-
tre alte categorii de funcţionari publici. Totuşi, spre 
deosebire de legiuitorul polonez şi cel macedonean, 
legiuitorul român nu prezintă nici măcar cu titlu de 
exemplu categoriile de persoane care pot fi considerate 
persoane cu funcţie de demnitate publică;

3) legiuitorul polonez şi cel macedonean menţio-
nează categoriile de persoane care pot fi considerate 
persoane cu funcţie de demnitate publică, aşa cum o 
face şi legiuitorul moldovean. În contrast, în Codul 
penal al Federaţiei Ruse şi în Codul penal al Republi-
cii Kazahstan, se recurge la prezentarea condiţiilor pe 
care trebuie să le îndeplinească persoanele desemna-
te printr-o noţiune similară cu cea definită la alin.(3) 
art.123 CP RM;

4) numai în cazul legii penale a Federaţiei Ruse, 
persoanele, desemnate printr-o noţiune similară cu cea 
definită la alin.(3) art.123 CP RM, corespund celor 
două niveluri ierarhice: a) federal; 2) local. Aceasta 
întrucât din statele, cărora le aparţin modelele legis-
lative sus-menţionate, numai Federaţia Rusă este un 
stat federal;

5) din Codul penal al Republicii Polonia, din Codul 
penal al Republicii Macedonia, din Codului penal al 
Federaţiei Ruse, precum şi din Codul penal al Republi-
cii Kazahstan, rezultă că persoanele, desemnate prin-
tr-o noţiune similară cu cea definită la alin.(3) art.123 
CP RM, pot fi numai cele al căror mod de numire sau 
de alegere este reglementat de Constituţie sau de alte 
acte normative importante;

6) cel mai probabil, definiţiile din notele nr.2 şi 3 
la art.285 al Codului penal al Federaţiei Ruse şi din 
nota nr.4 la art.307 din Codul penal al Republicii Ka-
zahstan au ca paradigmă definiţia noţiunii „funcţiile 
publice ale puterii de stat (funcţiile de stat responsa-
bile)” din alin.(6) art.2 al Legii-model a Comunităţii 
Statelor Independente cu privire la combaterea corup-
ţiei din 25.11.20084: funcţiile publice ale puterii de stat 
(funcţiile de stat responsabile) sunt funcţii stabilite de 
Constituţia şi legile statului în vederea îndeplinirii ne-
mijlocite a atribuţiilor autorităţilor publice.

După această analiză juridico-comparativă, vom 
menţiona că, în legislaţia penală a Republicii Moldo-
va, noţiunea „persoană cu funcţie de demnitate publi-
că” nu a fost cunoscută înainte de intrarea în vigoare a 
amendamentelor operate la legea penală la 02.12.2011. 
Înainte de intrarea în vigoare a acestor amendamente, 
la alin.(2) art.123 CP RM era definită noţiunea de per-
soană cu înaltă funcţie de răspundere. În partea spe-
cială a Codului penal, noţiunea „persoană cu înaltă 
funcţie de răspundere” era folosită în: alin.(2) art.140; 
lit.e) alin.(2) art.165; lit.c) alin.(4) art.205; lit.c) alin.
(3) art.206; lit.f) alin.(3) art.3091; lit.a) alin.(3) art.324; 
lit.b) alin.(2) art.327; lit.b) alin.(3) art.328; alin.(2) 
art.3301; lit.b) alin.(2) art.332. Pentru comparaţie, no-
ţiunea „persoană cu funcţie de demnitate publică” este 
folosită în toate aceste norme (cu precizarea că alin.(2) 
art.3301 nu mai există în legea penală în vigoare), dar şi 
la lit.a1) alin.(3) art.325 şi la art.326 CP RM.

În Codul penal al Republicii Moldova din 1961, 
noţiunea „persoană cu înaltă funcţie de răspundere” 
a apărut în urma adoptării de Parlamentul Republicii 
Moldova la 06.06.1995 a Legii Republicii Moldova 
pentru modificarea şi completarea Codului penal şi 
Codului de procedură penală5. Înainte de aceasta, în 
locul noţiunii „persoană cu înaltă funcţie de răspun-
dere”, se folosea noţiunea „persoană sus-pusă”, care 
şi-a făcut apariţia în urma adoptării de Parlamentul 
Republicii Moldova la 09.12.1994 a Legii Republicii 
Moldova pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative6.

În Codul penal al Republicii Moldova din 1961, 
noţiunea „persoană cu înaltă funcţie de răspundere” a 
fost definită la alin.(2) art.183 „Noţiunea de persoa-
nă cu funcţie de răspundere”: „Se consideră persoană 
cu înaltă funcţie de răspundere persoana cu funcţie de 
răspundere al cărei mod de alegere sau numire este 
reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi de 
legi organice, precum şi persoanele cărora persoana cu 
funcţie de răspundere indicată le-a delegat împuterni-
cirile sale”. În partea specială a Codului penal al Repu-
blicii Moldova din 1961, noţiunea „persoană cu înaltă 
funcţie de răspundere” a fost utilizată numai la: alin.
(2) art.184 „Abuzul de putere sau abuzul de serviciu”; 
alin.(3) art.185 „Excesul de putere sau depăşirea atri-
buţiilor de serviciu”; alin.(3) art.187 „Luarea de mită”; 
alin.(3) art.1871 „Mijlocirea mituirii”; alin.(2) art.189 
„Falsul în actele publice”.

În proiectul Codului penal în vigoare7, la alin.(2) 
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art.124 „Persoană cu funcţie de răspundere” a fost re-
produsă literal definiţia noţiunii „persoană cu înaltă 
funcţie de răspundere” din alin.(2) art.183 al Codu-
lui penal al Republicii Moldova din 1961. În partea 
specială a proiectului Codului penal în vigoare, noţiu-
nea „persoană cu înaltă funcţie de răspundere” a fost 
utilizată la: lit.a) alin.(3) art.367 „Coruperea pasivă”; 
lit.b) alin.(2) art.370 „Abuzul de putere sau abuzul de 
serviciu”; lit.b) alin.(3) art.371 „Excesul de putere sau 
depăşirea atribuţiilor de serviciu”; lit.a) alin.(2) art.374 
„Refuzul de la îndeplinirea legii”; lit.b) alin.(2) art.376 
„Falsul în acte publice”.

După analiza tuturor sinuozităţilor legate de apa-
riţia în Codul penal al Republicii Moldova a noţiunii 
„persoană cu funcţie de demnitate publică”, concluzia 
noastră este că noţiunea dată se prezintă ca o succe-
soare sui generis a noţiunii „persoană cu înaltă funcţie 
de răspundere” din alin.(2) art.123 CP RM (în redacţia 
veche).

Pentru a ne convinge că noţiunea „persoană cu 
funcţie de demnitate publică” este o succesoare sui ge-
neris a noţiunii „persoană cu înaltă funcţie de răspun-
dere” din alin.(2) art.123 CP RM (în redacţia veche), 
este cazul să apelăm la punctul de vedere aparţinând 
lui I.Nastas. Potrivit acestuia, la persoanele cu înaltă 
funcţie de răspundere se raportează: „Preşedintele Re-
publicii Moldova, Preşedintele, vicepreşedinţii şi de-
putaţii Parlamentului; Prim-ministrul şi membrii Gu-
vernului, judecătorii tuturor instanţelor judecătoreşti; 
magistraţii Consiliului Superior al Magistraturii; Pro-
curorul General şi procurorii ierarhic inferiori; mem-
brii Curţii de Conturi; Preşedintele şi judecătorii Curţii 
Constituţionale. Totodată, persoane cu înaltă funcţie 
de răspundere sunt şi acele persoane, al căror mod de 
alegere sau numire este reglementat de legile organice, 
funcţionarii aleşi sau numiţi în acele organe, a căror 
organizare şi funcţionare sunt reglementate prin astfel 
de legi, cum ar fi consilierii consiliilor raionale, mu-
nicipale, orăşeneşti şi săteşti, preşedinţii comitetelor 
executive raionale, primarii municipiilor etc.” 8. O opi-
nie similară a fost exprimată de I.Ţurcan9.

Totuşi, trebuie de remarcat că, faţă de definiţia noţi-
unii „persoană cu înaltă funcţie de răspundere”, defini-
ţia noţiunii „persoană cu funcţie de demnitate publică” 
a suportat anumite remanieri. În fond, aceste remanieri 
constau în următoarele: 1) în definiţia noţiunii de „per-
soană cu funcţie de demnitate publică”, se vorbeşte nu 
despre persoana cu funcţie de răspundere al cărei mod 
de numire sau alegere este reglementat de legile or-
ganice, dar de persoana care este învestită în funcţie, 
prin numire sau prin alegere, de către Parlament, Pre-
şedintele Republicii Moldova sau Guvern, în condiţii-
le legii; 2) în definiţia noţiunii de „persoană cu funcţie 
de demnitate publică”, spre deosebire de definiţia no-
ţiunii „persoană cu înaltă funcţie de răspundere”, sunt 
specificate distinct categoriile de consilier local şi de 
deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei.

În ce priveşte legislaţia extrapenală, noţiunea 
„funcţie de demnitate publică” a apărut pentru prima 

dată în art.1 al Legii serviciului public, fiind definită în 
felul următor: „funcţie de demnitate publică este func-
ţia publică care se ocupă prin mandat obţinut direct, 
prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, în 
condiţiile legii”. 

Mai menţionăm că, în proiectul Legii cu privire la 
prevenirea şi combaterea corupţiei10, prin „demnitar 
de stat” s-a avut în vedere „persoana cu înaltă funcţie 
de răspundere în stat, numirea sau alegerea căreia este 
reglementată de Constituţia Republicii Moldova sau 
care este învestită în funcţie prin numire sau alegere de 
către Parlament sau Preşedintele Republicii Moldova 
în modul stabilit de legile organice”. În varianta finală 
a Legii cu privire la prevenirea şi combaterea corupţi-
ei, nu găsim o asemenea definiţie.

Aşa cum vom vedea infra, cele două definiţii re-
produse supra stau la baza definiţiilor din art.2 al Legii 
Republicii Moldova cu privire la statutul persoanelor 
cu funcţii de demnitate publică, adoptate de Parlamen-
tul Republicii Moldova la 16.07.201011.

Or, textul de la alin.(3) art.123 CP RM face trimite-
re tocmai la acest act legislativ de referinţă.

Conform art.2 al Legii Republicii Moldova cu 
privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate 
publică, funcţiile de demnitate publică se instituie în 
temeiul actelor emise de Parlament, de Preşedintele 
Republicii Moldova şi de Guvern, în limitele compe-
tenţei lor, stabilite de Constituţie şi de alte legi; funcţia 
de demnitate publică este o funcţie publică ce se ocupă 
prin mandat obţinut direct, în urma alegerilor, sau in-
direct, prin numire în condiţiile legii; demnitarii sunt 
persoane care exercită funcţii de demnitate publică în 
temeiul Constituţiei, al prezentei legi şi al altor acte 
legislative. 

Se poate observa că definiţia noţiunii de „persoană 
cu funcţie de demnitate publică” din alin.(3) art.123 
CP RM nu vine decât să dezvolte prevederile art.2 al 
Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de 
demnitate publică.

În acelaşi timp, nu putem să nu observăm că o co-
notaţie importantă a noţiunii de persoană cu funcţie de 
demnitate publică transpare din art.2 al Legii cu privire 
la funcţia publică şi statutul funcţionarului public: func-
ţie de demnitate publică – funcţie publică ce se ocupă 
prin mandat obţinut direct în urma alegerilor organizate 
sau, indirect, prin numire în condiţiile legii; funcţie pu-
blică – ansamblul atribuţiilor şi obligaţiilor stabilite în 
temeiul legii în scopul realizării prerogativelor de pute-
re publică; funcţionar public – persoană fizică numită, 
în condiţiile prezentei legi, într-o funcţie publică.

Implicit, din acest text de lege, reiese că, între no-
ţiunea „persoană cu funcţie de demnitate publică” şi 
noţiunea „funcţionar public” există o relaţie de tipul 
„parte-întreg”.

Interesant este că, în varianta de proiect a art.123 
CP RM, a fost schiţată o relaţie similară. Însă nu în-
tre noţiunea „persoană cu funcţie de demnitate publi-
că” şi noţiunea „funcţionar public”, dar între noţiunea 
„persoană cu funcţie de demnitate publică” şi noţiunea 



67

Nr. 7, 2013 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

„persoană publică”. Astfel, în proiectul Legii pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative12, alin.
(2) art.123 „Persoana publică” avea următorul conţi-
nut: „Prin persoană publică de rang înalt se înţelege 
persoana publică (subl. ne aparţine – n.a.) al cărei mod 
de numire sau alegere este reglementat de Constituţia 
Republicii Moldova sau care este numită ori confir-
mată în funcţie prin decret al Preşedintelui Republicii 
Moldova, hotărâre a Parlamentului ori a Guvernului şi 
persoanele cărora persoana publică de rang înalt le-a 
delegat împuternicirile sale, precum şi primarii, preşe-
dinţii de raioane, Guvernatorul (Başkanul) Găgăuziei 
şi deputaţii Adunării Populare a Găgăuziei”.

Totuşi, în varianta în vigoare a alin.(3) art.123 
CP RM, în definiţia noţiunii „persoană cu funcţie de 
demnitate publică”, nu se menţionează că persoana cu 
funcţie de demnitate publică este o persoană publică. 
Înseamnă oare aceasta că, potrivit definiţiei în cauză, 
între noţiunea „persoană cu funcţie de demnitate pu-
blică” şi noţiunea „persoană publică” lipseşte o relaţie 
de tipul „parte-întreg”?

Întrebarea dată are o semnificaţie nu doar ştiinţifi-
că, dar şi practică. Aceasta deoarece în art.329 CP RM 
este utilizată noţiunea „persoană publică”, dar nu este 
utilizată noţiunea „persoană cu funcţie de demnitate 
publică”. Dacă între noţiunea „persoană cu funcţie 
de demnitate publică” şi noţiunea „persoană publică” 
lipseşte o relaţie de tipul „parte-întreg”, atunci reiese 
că nu poate fi aplicată răspunderea în conformitate cu 
art.329 CP RM în ipoteza de neîndeplinire sau îndepli-
nire necorespunzătoare de către o persoană cu funcţie 
de demnitate publică a obligaţiilor de serviciu ca rezul-
tat al unei atitudini neglijente sau neconştiincioase faţă 
de ele, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari 
intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocroti-
te de lege ale persoanelor fizice sau juridice.

Pentru a putea răspunde tranşant la întrebarea for-
mulată mai sus, este necesar să reproducem unele opi-
nii exprimate în doctrina juridică.

Astfel, după I.Muraru şi S.Tănăsescu, nu se poate 
accepta că demnitarii sunt simpli funcţionari publici, 
în sensul ştiinţei dreptului administrativ; în mod ca-
tegoric, demnitatea publică semnifică mai mult decât 
conceptul de funcţionar public, fiind prin excelenţă o 
categorie a dreptului constituţional13. La fel, C.Duvac 
menţionează: „Activitatea (munca) pe care o desfă-
şoară persoanele care exercită (deţin, ocupă) demnităţi 
publice are la bază un raport juridic de muncă deo-
sebit de cel al salariatului, al funcţionarului public, al 
militarului profesionist (de carieră)”14. De asemenea, 
Gh.Buzescu susţine că funcţia de demnitate publică nu 
presupune a fi exercitată de către un funcţionar public, 
existând diferenţe semnificative între funcţionarul pu-
blic şi demnitarul public (preşedintele statului, depu-
taţi, miniştri, primari, consilierii locali etc.)15.

Pe de altă parte, I.Brad consemnează că noţiunea 
de funcţie publică în sens larg cuprinde următoarele 
categorii: funcţie de demnitate publică; funcţie publică 
de autoritate; funcţie publică în sens restrâns16.

Analizând aceste puncte de vedere divergen-
te, considerăm că nu este principial că, în alin.(3) 
art.123 CP RM, nu s-a promovat ideea care a fost 
pusă la baza definirii noţiunii „persoană publică de 
rang înalt” în alin.(2) art.123 a proiectului Legii pen-
tru modificarea şi completarea unor acte legislative17. 
Aceasta nu înseamnă deloc că legiuitorul ar fi renun-
ţat la ideea autorilor acestui proiect de lege de a con-
sidera că noţiunea „persoană cu funcţie de demnitate 
publică” este parte a noţiunii „persoană publică”. În 
contextul legii penale în vigoare, cele două noţiuni 
se află tocmai într-o asemenea relaţie.

Or, nu poate fi ignorat că, din art.2 al Legii cu pri-
vire la funcţia publică şi statutul funcţionarului pu-
blic, reiese că, între noţiunea „persoană cu funcţie de 
demnitate publică” şi noţiunea „funcţionar public” 
există o relaţie de tipul „parte-întreg”. Existenţa unei 
asemenea relaţii decurge şi din alin.(2) art.2 al Legii 
cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de dem-
nitate publică: „Funcţia de demnitate publică este o 
funcţie publică (subl. ne aparţine – n.a.) ce se ocupă 
prin mandat obţinut direct, în urma alegerilor, sau in-
direct, prin numire în condiţiile legii”. Însă, ceea ce 
este mai important, potrivit alin.(2) art.123 CP RM, 
funcţionarul public se regăseşte printre categoriile 
de persoane publice. 

De aceea, criticând punctele de vedere enunţate 
de I.Muraru, S.Tănăsescu, C.Duvac şi Gh.Buzescu, 
afirmăm următoarele: în contextul legislaţiei Repu-
blicii Moldova, inclusiv în contextul legii penale a 
Republicii Moldova, noţiunea „persoană cu funcţie 
de demnitate publică” şi noţiunea „funcţionar pu-
blic” se află într-o relaţie de tip „parte-întreg”. În 
aceste împrejurări, noţiunile „persoană cu funcţie de 
demnitate publică” şi „persoană publică” se intersec-
tează, au domenii de incidenţă care se intercalează.

Din această perspectivă, revenind la întrebarea pe 
care am formulat-o anterior, menţionăm: se aplică 
răspunderea în conformitate cu art.329 CP RM în 
ipoteza de neîndeplinire sau îndeplinire necorespun-
zătoare de către o persoană cu funcţie de demnitate 
publică a obligaţiilor de serviciu ca rezultat al unei 
atitudini neglijente sau neconştiincioase faţă de ele, 
dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari intere-
selor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de 
lege ale persoanelor fizice sau juridice. Deşi persoa-
na cu funcţie de demnitate publică nu este specificată 
expres în dispoziţia acestui articol, totuşi, aparţinând 
uneia dintre categoriile de funcţionari publici, o ast-
fel de persoană poate evolua în calitate de subiect al 
infracţiunii prevăzute la art.329 CP RM.

În vederea facilitării interpretării şi aplicării legii 
penale, propunem modificarea dispoziţiei de la alin.
(3) art.123 CP RM. Această modificare nu va redu-
ce, nici nu va extinde sfera de incidenţă a dispoziţiei 
date. Ea doar va contribui la introducerea unei nu-
anţe de claritate în ceea ce priveşte raportul dintre 
noţiunile „persoană publică”, „funcţionar public” şi 
„persoană cu funcţie de demnitate publică”. În acest 
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mod, venim cu următoarea recomandare de lege fe-
renda: în alin.(3) art.123 CP RM, dispoziţia să fie 
reformulată în felul următor: „Prin persoană cu func-
ţie de demnitate publică se înţelege funcţionarul pu-
blic care îndeplineşte una din condiţiile următoare: 
persoana al cărei mod de numire sau de alegere este 
reglementat de Constituţia Republicii Moldova sau 
care este învestită în funcţie, prin numire sau prin 
alegere, de către Parlament, Preşedintele Republicii 
Moldova sau Guvern, în condiţiile legii; consilierul 
local; deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei; 
persoana căreia persoana cu funcţie de demnitate pu-
blică i-a delegat împuternicirile sale”.

După această clarificare importantă, ne vom ralia 
punctului de vedere aparţinând lui S.Beligrădeanu: 
„Persoanele care exercită (deţin, ocupă) demnităţi 
publice – alese sau numite – trebuiau să fi constituit 
juridic şi logic o categorie aparte, cu statut special, 
a căror activitate ar trebui reglementată, într-o con-
cepţie unitară, printr-o lege-cadru, prin care, pe de 
o parte, să se indice analitic demnităţile publice în 
înţelesul Constituţiei, iar, pe de altă parte, să se nor-
meze statutul juridic al fiecărei subcategorii de per-
soane fizice care exercită demnităţi publice” 18.

În Republica Moldova, există o asemenea lege. 
Amintim că este vorba de Legea cu privire la funcţi-
ile de demnitate publică.

Luând în consideraţie prevederile acestei legi-ca-
dru, vom încerca în cele ce urmează să caracterizăm 
particularităţile fiecăreia din cele cinci categorii de 
persoane cu funcţie de demnitate publică:

1) persoana al cărei mod de numire sau de alegere 
este reglementat de Constituţia Republicii Moldova;

2) persoana care este învestită în funcţie, prin 
numire sau prin alegere, de către Parlament, Preşe-
dintele Republicii Moldova sau Guvern, în condiţiile 
legii;

3) consilierul local;
4) deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei;
5) persoana căreia persoana cu funcţie de demni-

tate publică i-a delegat împuternicirile sale.

 Recenzent: 
vitalie STATI, 
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Уважаемый Георгий константинович!
Дорогой Георгий! 

От имени Международного союза юристов и себя лично сердечно поздравляю 
Вас со славным событием в Вашей жизни – пятидесятилетием со дня 
рождения.

Ваши коллеги и друзья знают и ценят Вас как высокого профессионала, 
талантливого юриста и организатора, видного ученого, замечательного человека, 
надежного товарища. 

В любом деле: будь то адвокатская, преподавательская, научная или 
организаторская деятельность, Вас отличают беззаветное служение Закону и 
Справедливости, творческая самоотдача, неординарность и целеустремленность.

Вы по праву заслужили высокий авторитет среди коллег не только в Республике 
Молдова, но и на международной арене. Вас по достоинству не раз избирают 
руководителем союза юристов Республики Молдова и на протяжении многих лет в 
состав высшего руководства Международного союза юристов.

Ваш личный вклад, активное участие в развитии международных 
профессиональных связей юристов, укреплении сотрудничества юристов стран 
Содружества Независимых Государств, заслуженно был отмечен Высшей 
юридической премией «Фемида» и другими высокими наградами.

Мы гордимся, особо ценим и дорожим дружбой с Вами. Всех кто знаком с Вами, 
восхищают Ваши человеческие качества: интеллигентность, высокая эрудиция, 
доброжелательность, сердечность. 

Для всех, кто хоть раз побывал в Молдове, остаются незабываемыми дни, полные 
ярких впечатлений, теплого товарищеского общения с Вами,  хлебосольства и 
гостеприимства, проявленная Вами душевная щедрость.

 Желаем Вам, дорогой Георгий Константинович, доброго здоровья, благополучия, 
успехов во всех делах и свершениях.

Счастья Вам и всем Вашим родным и близким.
Ещё раз от души поздравляю Вас с Юбилеем и всегда остаюсь Вашим искренним 

другом.

С глубоким уважением,                                           А.А. Требков


