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SuMMARY
This article is dedicated to the visions of Constantin Stere regarding the freedom of religion. The 

professor mentions the important fact that the religious belief establishes the conduct of a person in life 
important. Parallel to this, the scholar considers that religious tolerance is one of the criteria of progress, 
including the criterion, which represents the manifestation of the cult. In his opinion, the more powerful 
the religious belief, the more pronounced is the religious tolerance.  It is important that nobody should 
be forced to be tied to a certain church or to serve a cult that a person does not believe in. In his works, 
the constitutionalist formulated some very progressive norms as to the freedom of conscience.

Î

CONSTANTIN  STERE  DESPRE  LIbERTATEA  CONŞTIINŢEI
Raisa GRecu, 

doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

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

de ordin material şi cele ce ţin de interese de ordin 
spiritual, profesorul Constantin Stere vorbeşte în pre-
legerile sale de drept constituţional despre drepturi 
şi libertăţi ale omului, care vizează interese de ordin 
spiritual. Examinarea începe cu dreptul la libertatea 
conştiinţei, însă nu înainte de a explica auditoriului 
că realizarea acestui drept nu ţine nicidecum în ex-
clusivitate doar de interesele moral-spirituale ale in-
dividului. Dacă cineva este prigonit pentru credinţa 
lui, e împiedicat să se conducă de această credinţă, 
aceasta implică numaidecît, în viziunea constituţiona-
listului, şi afectarea intereselor sale materiale, cum se 
întâmplă, de exemplu, în cazurile când cei prigoniţi 
din cauza convingerilor sale religioase sunt nevoiţi 
să-şi părăsească ţara.

Este necesar să menţionăm că, urmând expune-
rea steriană, în cadrul prezentului articol vom vorbi 
în special despre libertatea de religie. Totodată, ne 
exprimăm acordul cu accepţiunea contemporană a 
noţiunilor invocate în art.9 din Convenţia Europeană 
cu privire la Drepturile Omului – libertate de „gândi-
re”, „conştiinţă” şi „religie”, conform căreia acestea 
subliniază conţinutul şi largul înţeles atribuit libertăţii 
de gândire, în general.1 Alte aspecte ale viziunilor sa-
vantului cu privire la diverse manifestări ale libertăţii 
gândirii se regăsesc în abordările constituţionalistu-
lui ale unor asemenea drepturi, cum sunt dreptul la 
libertatea cuvântului, la libertatea întrunirilor ş. a. La 
fel, vom releva că şi astăzi unii savanţi, menţionînd că 
libertatea conştiinţei în plan etic este dreptul omului 
de a gândi şi proceda în conformitate cu convingerile 
sale, independenţa lui în autoevaluarea morală şi în 
autocontrolul asupra gândurilor şi faptelor sale, con-
sideră că pe parcursul istoriei libertatea conştiinţei a 

n conformitate cu clasificarea convenţională a 
drepturilor şi libertăţilor în cele ce ţin de interese 

căpătat o accepţiune mai îngustă în calitate de liber-
tate în domeniul religiei.2 O anumită unanimitate se 
atestă, însă, în ceea ce priveşte conţinutul propriu-zis 
al libertăţii conştiinţei, aceasta fiind interpretată ca 
dreptul omului atât de a crede în Dumnezeu în confor-
mitate cu postulatele unei sau altei liber alese religii, 
cât şi de a fi ateist, adică de a nu crede în Dumnezeu.3 
Ultima alegere presupunând şi dreptul persoanei la 
exercitarea propagandei ateiste.4 

Vorbind despre art.21 din Constituţia României din 
anul 1866, care declara că libertatea conştiinţei este ab-
solută, Constantin Stere invocă în legătură cu această 
clauză Constituţia Belgiei, care nu conţine o asemenea 
dispoziţie, în schimb vorbeşte despre libertatea culte-
lor. Profesorul găseşte acest lucru firesc, deoarece, în 
opinia sa, conştiinţa este o stare sufletească internă şi 
se poate spune că, la urma urmei, ceea ce are cineva 
în conştiinţă este absolut indiferent pentru un stat. Şi 
de ar fi ca un stat să încerce să intervină în conştiinţa 
individului, aceasta ar fi o încercare fără succes, deoa-
rece nimeni nu poate fi împiedicat să creadă absolut 
cum vrea el. Ceea ce poate interesa statul şi constituie 
un domeniu de posibilă intervenţie este manifestarea 
exterioară a credinţei. Constantin Stere afirmă că orice 
credinţă religioasă, întrucât este vorba despre ceea ce 
crede omul asupra raportului dintre om şi divinitate, 
scapă presiunii exterioare. Însă, o credinţă este întot-
deauna legată de anumite forme de manifestare a sa în 
exterior – cultul, forma de oficiere în biserică, forma 
de manifestare a legăturii dintre oamenii de aceeaşi 
credinţă.5 În convingerea profesorului, credinţa deter-
mină conduita unui om în lume. „Şi dacă nu influen-
ţează acţiunile omului, trebuie să fie foarte slabă sau 
chiar închpuită”, susţine profesorul.6 

După Constantin Stere, unul dintre criteriile progre-
sului este măsura de toleranţă religioasă, înclusiv în ceea 
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ce priveşte manifestarea exterioară a credinţei – cultul. 
Aceasta nu exclude însă posibilitatea intervenţiei din 
partea statului în cazurile când manifestările unui cult 
poartă caracter primejdios şi criminal din punctul de 
vedere al ordinii publice sau al moralei. Vom nota că 
o asemenea eventuală imixtiune ar fi fost întru totul 
conformă stipulării fixate în art.21 din Constituţie, 
care susţinea că libertatea tuturor cultelor este garan-
tată, întrucât celebraţiunea lor nu aduce o atingere or-
dinii publice ori bunelor moravuri. 

Profesorul relevă că din punct de vedere istoric 
foarte mult timp s-a considerat că legătura dintre mem-
brii statului, dintre membrii asociaţiei civile, impune 
şi legătura de ordine religioasă. De aici, trecerea la o 
altă credinţă era privită şi ca o trădare de stat şi pe-
depsită mai aspru. Atare atitudine se află la izvoarele 
intoleranţei religioase, care se mai întâlneşte, inclusiv 
în societăţile cele mai progresive. De altfel, Constan-
tin Stere este de părere că spiritul religios foarte înalt 
nici pe departe nu presupune intoleranţă religioasă 
faţă de reprezentanţii altor religii. Dimpotrivă: cu cât 
mai puternică este credinţa religioasă, cu atât mai pro-
nunţată este toleranţa religioasă. Intoleranţa religioasă 
vorbeşte mai degrabă despre lipsa sentimentului reli-
gios şi predispunerea la superstiţii. Savantul relevă că 
popoarele cu un spirit religios foarte înalt dezvoltat, 
ca englezii şi americanii, se caracterizează şi printr-un 
înalt grad de toleranţă religioasă. Acest spirit de largă 
toleranţă religioasă a fost propriu şi României, unde 
găseau refigiu şi primire toţi persecutaţii în timpurile 
când în Apus ardeau rugurile pentru eretici.7 

Revenind la examinarea dispoziţiilor constituţio-
nale propriu-zise, după remarca privitoare la lipsa în 
Constituţia Belgiei a unei norme similare celei din 
Constituţia României, care proclamă libertatea absolu-
tă a conştiinţei, profesorul menţionează şi alte deose-
biri textuale între normele celor două constituţii, pre-
cum şi diferenţe în starea reală de lucruri în domeniul 
garantării libertăţii conştiinţei. Este vorba, în primul 
rând, despre unele aspecte ale problemei privind sepa-
rarea bisericii de stat. Profesorul relevă că prevederile 
Constituţiei Belgiei garantau separarea bisericii de stat 
în condiţiile în care în ţară nu exista o biserică de stat 
sau o credinţă oficială, toate cultele fiind puse pe picior 
de egalitate faţă de stat, iar credinţa era o afacere de 
conştiinţă, care îi priveşte pe cetăţeni individual. Deşi 
prevedea salarizarea şi asigurarea cu pensii de la bu-
get a preoţilor, care activau în diferite culte, această 
Constituţie prevedea, totodată, că statul nu are dreptul 
să intervină nici în numirea, nici în instalarea servici-
ilor unui cult oarecare, nici să interzică comunicarea 
cu superiorii lor şi publicarea actelor, bineînţeles, cu 

respectarea normelor în materie de presă şi publica-
ţie.8 În Constituţia României, spre deosebire de Con-
stituţia Belgiei, în acelaşi art.21, imediat după ce se 
vorbea despre aceea că libertatea tuturor cultelor este 
garantată, următoarea normă susţinea că religiunea 
ortodoxă a Răsăritului este religiunea dominantă a 
Statului Român, iar Biserica Ortodoxă Română este 
şi rămâne neatărnată de orice ierarhie străină, păs-
trându-şi însă unitatea cu Biserica Ecumenică a Ră-
săritului în privinţa dogmelor.

Evident, constituţionalistul, omul de ştiinţă Con-
stantin Stere nu poate lăsa în cadrul prelegerilor sale 
fără atenţie discuţiile suscitate de această normă privi-
tor la compatibilitatea ei cu declararea libertăţii con-
ştiinţei. Pe de o parte, dacă libertatea conştiinţei este 
absolută, nu poate fi vorba despre o religie a statului. 
Dacă statul proclamă că are o credinţă oficială, aceas-
ta creează o stare de inferioritate pentru cetăţenii care 
aparţin altor credinţe. Dacă statul declară o credinţă 
dominantă, atunci în toate actele publice – inaugura-
rea universităţilor, deschiderea lucrărilor parlamentu-
lui – poate interveni o ceremonie religioasă conformă 
religiei dominante. Dar dacă majoritatea profesorilor, 
studenţilor, deputaţilor ar fi de altă credinţă, nu ar fi 
oare această situaţie jignitoare pentru ei, se întreabă 
profesorul. Pe de altă parte, existau opinii, conform 
cărora norma respectivă nu implica nici un fel de in-
compatibilitate cu libertatea conştiinţei, din simplul 
motiv că ea nu făcea altceva decât să constate că ma-
joritatea covârşitoare a populaţiei, mai mult de 90 de 
procente, aparţine Bisericii ortodoxe.9

Este elocventă atitudinea lui Constantin Stere faţă 
de abordările în cauză – echilibrată, obiectivă, confor-
mă condiţiilor istorice şi situaţiei la zi, dar şi cores-
punzătoare principiilor constituţionalismului demo-
crat. Profesorul recunoaşte că formularea în cauză din 
Constituţie a fost dictată de un interes istoric naţio-
nal. Dispoziţia constituţională, adoptată în anul 1866, 
când România mai era încă nominal sub suzeranitatea 
Turciei, a urmărit scopul emancipării Bisericii Româ-
ne de sub ierarhia Patriarhatului de la Constantinopol, 
căruia i-a fost subordonată din punctul de vedere al 
organizării bisericeşti. Proclamarea independenţei Bi-
sericii Ortodoxe Române urma să contribuie la conso-
lidarea unităţii înăuntrul ei, precum şi la o mai mare 
apropiere a slujitorilor bisericii de propriul popor.10 
O explicaţie cât se poate de obiectivă şi importantă 
din punctul de vedere al adevărului istoric. Dar, din 
punctul de vedere al garantării libertăţii conştiinţei, 
concluzia lui Constantin Stere referitor la problema 
în cauză este pentru noi una nu mai puţin importantă: 
„...Dacă prin acest text constituţia noastră creează o 



Nr. 7, iulie 2009REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

4

situaţie privelegiată unei biserici, căreia aparţine ma-
joritatea covîrşitoare a poporului român, de aici încă 
nu ar rezulta o jignire a libertăţii conştiinţei. Ceea ce e 
important, e ca nimeni să nu fie silit decît de conştiinţa 
lui să se lege de o biserică, să servească un cult, în 
care nu crede”.11 Concluzia este valabilă pentru ori-
ce societate, însă deosebit de preţioasă este ea pentru 
societăţile şi statele aflate în curs de edificare a de-
mocraţiei consolidate, care se confruntă câteodată cu 
încercări de a antrena în oponenţa socială orice spirite 
umane, inclusiv cele ce ţin de sentimentele religioase 
ale populaţiei.

Vorbind despre libertatea conştiinţei în spiritul dis-
poziţiilor Constituţiei României, profesorul susţine că 
două din ele vin totuşi în contradicţie cu principiul 
dat. Deşi una este de o importanţă prea restrânsă, iar 
alta a căzut în desuetudine, ele sunt invocate în prele-
gere şi găsim de cuviinţă să ne referim şi noi la ele ca 
exemplu de abordare complexă şi obiectivă a materiei 
constituţionale de către profesorul Constantin Stere în 
cadrul prelegerilor sale.

În primul caz este vorba despre norma din art.82 
din Constituţie, care cerea ca urmaşii Regelui să fie 
crescuţi în religia ortodoxă, dispunând că coborâto-
rii Măriei Sale urmează să fie crescuţi în religiunea 
ortodoxă a Răsăritului. Profesorul găseşte că această 
norma este în corelaţie cu prevederea din art.21, con-
form căreia religia ortodoxă este religia dominantă a 
Statului român. Şi dacă biserica e a statului şi statul e 
considerat ca aparţinând bisericii, atunci, susţine Con-
stantin Stere, este firesc ca persoanei care reprezintă 
statul să-i fie impusă religia dominantă a acestui stat. 
Şi în aşa caz textul acestei norme poate conferi o altă, 
decât o simplă constatatre, interpretare a dispoziţiei 
art.21 cu privire la religia ortodoxă ca dominantă în 
stat. Însă, ceea ce îl interesează pe constituţionalist 
este faptul că, în ce priveşte familia regală, dispoziţia 
art.82 violează libertatea conştiinţei. „În regula gene-
rală viaţa familiei creează o anumită atmosferă mora-
lă şi credinţa părinţilor e în mod natural şi a copiilor 
lor. Şi a impune copiilor crescuţi în această atmosferă 
morală să se rupă de credinţa părinţilor şi a primi o 
credinţă străină e o violare a libertăţii de conştiinţă în 
persoana regelui”, susţine profesorul.12 

 Am arătat în repetate rânduri preocuparea lui Con-
stantin Stere ca savant şi om politic de problemele ga-
rantării drepturilor omului pentru cea mai defavoriza-
tă parte a societăţii – cea a ţărănimii. Dar, am ţinut să 
argumentăm că aceasta era doar o ipostază, ce-i drept, 
cea mai importantă, a activităţii de promovare a drep-
turilor omului în general, căreia Constantin Stere s-a 
dedat cu întreg devotamentul său ştiinţific şi sufletesc. 

Totodată, în abordările sale savantul nu făcea nici o 
diferenţă între cei mai năpăstuiţi de soartă şi cei care 
se consideră aleşii ei, atunci când este vorba despre 
respectarea drepturilor lor. Exemplul adus mai sus 
este elocvent.

În cel de-al doilea caz este vorba despre dispozi-
ţiile art.22 din Constituţie, care prevedeau că actele 
Statului civil sunt de atribuţia autorităţii civile. Întoc-
mirea acestor acte va trebui să precedeze întotdeauna 
benedicţiunea religioasă, care pentru căsătoriţi va fi 
obligatorie, în afară de cazurile ce se vor prevedea 
prin anume lege. Cât priveşte precedarea benedic-
ţiunii religioase prin întocmirea actelor stării civile, 
profesorul consideră că legiuitorul era în drept să pre-
vadă o asemenea ordine, când actul stării civile, care 
are valoare juridică, să fie perfectat înaintea oficierii 
religioase. Ce-i drept, se menţionează că în Constitu-
ţia belgiană această cerinţă se referă doar la căsătorie 
şi nu la toate actele stării civile ca în Constituţia ro-
mână. Însă, o adevărată nedumerire stârneşte norma 
constituţională care impune obligativitatea benedicţi-
unii religioase pentru căsătoriţi, cu excepţia cazurilor 
prevăzute de lege în mod special. Pe lângă faptul că 
o asemenea cerinţă ar jigni vădit oamenii cu un spirit 
liber – „liberii cugetători”, cum îi numeşte Constan-
tin Stere, biserica are regulile ei, care adesea nu sunt 
compatibile cu dispoziţiile legilor civile. Şi profesorul 
exemplifică prin diferenţa existentă între normele Co-
dului civil şi canoanele religioase ce interzic căsătoria 
între rude. Dacă legislaţia civilă interzice căsătoria în-
tre rude până la gradul patru de rudenie, prevăzând şi 
excepţii de la regulă, aprobate prin act regal, biserica 
interzice căsătoria rudelor până la gradul şase de ru-
denie. În asemenea condiţii o căsătorie între rude cu 
gradul cinci de rudenie, fiind admisă de legislaţia ci-
vilă, nu va fi acceptată pentru benedicţiune religioasă. 
În legătură cu aceasta se pune deja problema valabili-
tăţii actului de căsătorie, odată ce Constituţia cere ca 
el să fie în mod obligatoriu succedat de benedicţiunea 
religioasă. Referindu-se la un caz concret din practi-
că, când era vorba despre căsătoria a doi fraţi cu două 
surori, admisă de legislaţia civilă, dar interzisă de ca-
noanele bisericeşti, profesorul povesteşte studenţilor 
că valabilitatea actului de căsătorie, care nu a fost suc-
cedat de benedicţiunea religioasă, a constituit subiec-
tul examănării unei cauze la Înalta Curte de Casaţie. 
Verdictul Curţii a fost pozitiv, pentru motivul că timp 
de cincizeci de ani de la adoptarea Constituţiei nu a 
fost adoptată şi legea, care urma să prevadă excepţiile 
de la cerinţa de obligativitate a benedicţiunii religioa-
se pentru căsătorie. În lipsa unei asemenea legi căsă-
toria oficiată doar civil s-a considerat valabilă.13 
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Astfel, ne convingem că problema neadoptării 
legilor, care vin să stabilească unele garanţii ale re-
alizării drepturilor proclamate constituţional, nu este 
una nouă în practica de legiferare a statelor. Exemplul 
adus este elocvent în acest sens. În statele tranzitive, 
a căror legislaţie se află într-un proces firesc continuu 
de elaborare şi modificare, o asemenea problemă se 
atestă mai frecvent decât în statele democraţiei con-
solidate, care funcţionează într-un cadru legislativ 
bine dezvoltat şi stabil. Important este principiul de 
soluţionare a diverselor probleme juridice, care pot 
proveni din asemena situaţii. El este promovat în faţa 
viitorilor jurişti, după cum vedem, foarte consecvent 
de către profesorul Constantin Stere: la soluţionarea 
unor probleme de drept şi de fapt urmează să se reiasă 
întotdeauna din necesitatea respectării drepturilor şi 
intereselor legale ale oamenilor, care, din cauza im-
perfecţinii legislaţiei, se confruntă cu asemenea pro-
bleme.

După cum era şi de aşteptat, Proiectul de Constitu-
ţie, înglobat în lucrarea Anteproiect de Constituţie în-
tocmit de Secţia de Studii a Partidului Ţărănesc cu o 
Expunere de motive de C. Stere, exclude obligativita-
tea benedicţiunii religioase pentru căsătorii, în art.21 
vorbindu-se doar despre necesitatea întocmirii actelor 
stării civile înainte de benedicţiunea religioasă.14 

Cât priveşte libertatea conştiinţei, aceasta este de-
clarată absolută în art.20 din proiectul respectiv, repe-
tând în acest mod prevederile Constituţiei din 1866. 
Prezintă interes normele din Proiect, prin care se pro-
punea includerea în textul Constituţiei a unor garanţii 
concrete ale libertăţii conştiinţei la nivel de individ. 
Astfel, Proiectul susţinea că nimeni nu poate fi impus 
să ia parte în orice chip la actele şi ceremoniile unui 
cult sau la oricare manifestări religioase, nici să pre-
steze un jurământ în formă religioasă. La fel se stipula 
că nimeni nu poatre fi forţat să-şi mărturisească con-
vingerile religioase.

Proiectul reitera dispoziţia constituţională privi-
toare la garantarea libertăţii tuturor cultelor. Totodată, 
se reconfirmă situaţia deosebită a Bisericii Ortodoxe, 
religia ortodoxă a Răsăritului fiind credinţa majori-
tăţii naţiunii. Important este că în aceeaşi normă se 
stipulează că toate confesiunile recunoscute se bucură 
deopotrivă de protecţia şi îngrijirea statului – normă, 
care nu exista în Constituţia în vigoare. La fel, spre 
deosebire de aceasta, Proiectul prevedea un şir de ga-
ranţii pentru asociaţiile confesionale: de a-şi organiza 

cultul în conformitate cu prescripţiile religiei lor, de 
a-şi administra liber afacerile interne şi a dispune de 
resurse materiale în vederea scopurilor confesionale, 
culturale sau de binefacere. Într-un sfârşit, conform 
Proiectului, înregistrarea unor confesiuni noi sau ne-
înregistrate nu putea fi refuzată, dacă organizarea şi 
cultul lor nu contravin ordinii publice şi bunelor mo-
ravuri. Proiectul mai conţinea un şir de norme, care 
reglementau organizarea concretă a activităţii biseri-
cilor minorităţilor confesionale şi a raporturilor dintre 
acestea şi stat.15 

Toate aceste stipulaţii ale Proiectului presupu-
neau, fără doar şi poate, un grad sporit de garantare 
a libertăţii conştiinţei la nivel de individ şi a libertăţii 
cultului la nivel de asociaţie confesională. Problema 
toleranţei religioase şi a armonizării relaţiilor inter-
confesionale revine astăzi cu multă insistenţă pe lista 
preocupărilor majore ale societăţii umane. Faptul în 
cauză confirmă că, în aspiraţia sa de a stipula cât mai 
multe garanţii ale libertăţii conştiinţei şi ale libertăţii 
cultelor nemijlocit în textul Constituţiei, Constantin 
Stere a dat dovadă de o înţelegere foarte profundă a 
importanţei şi complexităţii manifestării fenomenului 
religiei în viaţa societăţii.

Note:

1A se vedea: D.Micu. Garantarea drepturilor omului în practica 
Curţii Europene a Drepturilor Omului şi în Constituţia României. 
– Bucureşti, 2007, p.90.

2 A se vedea: Права человека: Учебник для вузов. – Москва, 
2004, р.150.

3 A se vedea:М.В. Баглай. Конституционное право 
Российской Федерации: Учебник для вузов. – Москва, 1998, 
р.192.

4 A se vedea: Права человека: Учебник для вузов, р.150.
5 A se vedea: C.Stere. Curs de drept constituţional. (Litogra-

fiat). Biblioteca Academiei de Ştiinţe a României, 1920, p.515-
516.

6 Ibidem, p.517.
7 Ibidem, p.518, 544-545.
8 Ibidem, p.521, 522.
9 Ibidem, p.523-524.
10 Ibidem, p.524, 526, 532- 534. 
11 Ibidem, p.534. 
12 Ibidem, p.536.
13 Ibidem, p.539-541.
14 A se vedea: Anteproiect de Constituţie întocmit de Secţia de 

Studii a Partidului Ţărănesc cu o Expunere de motive de C.Stere. 
– Bucureşti, 1922, p.98-99.

15 Ibidem, p.96-98.



Nr. 7, iulie 2009REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

6

SuMMARY
In our opinion, the normative contracts are conventional legal acts, which are adopted by the agree-

ment of two or more subjects, which are empowered with the legislative creativity right by law, which 
have only one goal determined by their separate will merged into one, which, although may have different 
hierarchical positions, have equal contract positions, that is a topic out right to terminate the contract, to 
discontinue the contractual relationship unilaterally, conduct governing both the subjects in question, and 
for an indefinite number the natural or legal persons operating in the field covered by law which contains 
provisions on mutual responsibility of the parties for failure or non-fulfillment of obligations assumed.

Î

CU  PRIVIRE  LA  NATURA  jURIDICă  
A  CONTRACTULUI  NORMATIV

Victor balmuŞ, 
droctor în drept, cercetător ştiinţific superior, 

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

al transformărilor democratice şi constituirii societă-
ţii civile. Realizarea acestor deziderate condiţionează 
modificarea bazei normative în cadrul reformei judi-
ciare orientate spre ajustarea sistemului naţional de 
drept la cadrul normativ european şi internaţional şi, 
în special, diversificarea formelor dreptului, la care se 
atribuie tradiţional actul normativ juridic, precedentul 
judiciar, obiceiul juridic. Astfel, actualmente majori-
tatea specialiştilor în teoria dreptului recunosc printre 
izvoarele formale ale dreptului impuse de evoluţia de 
până acum a dreptului şi contractul normativ.1 Însă, 
dacă „actul normativ sau contractul normativ sunt 
considerate izvoare directe, atunci obiceiul sau nor-
mele elaborate de organizaţii nestatale sunt izvoare 
mediate (indirecte), ele trebuind să fie „validate” de 
o autoritate statală pentru a deveni izvoare de drept”2, 
subliniază prof. N.Popa. 

orientarea sistemului de drept la stimularea ac-
tivismului juridic al subiecţilor de drept, sporirea 
iniţiativei lor în reglementarea juridică a relaţiilor 
sociale conduce iminent la creşterea ponderii con-
tractelor normative. Fiind în incapacitate de a pre-
vedea toate detaliile reglementării convenţionale, 
statul deleagă un anumit volum al competenţei de 
creare a normelor entităţilor, atribuind a priori voin-
ţelor lor coordonate un caracter juridic. Deci, „atât 
înăuntrul statului, cât şi în afara lui mai acut şi pe 
larg se resimte necesitatea în metodele convenţiona-
le de reglementare. Contractul public a ieşit pe are-
na vieţii publice combinându-se atât cu contractele 
particulare, cât şi cu metodele normative generale de 
reglementare a relaţiilor sociale”.3

n contextul aspiraţiilor la integrarea europeană 
în Republica Moldova derulează procesul firesc 

Conform teoriei convenţionale, regulile contractu-
ale sunt recunoscute manifestări ale particularităţilor 
societăţii ca sistem cu potenţial de autoadministrare 
(autoreglare) şi trebuie recunoscute în cadrul regle-
mentării normative.4 Astfel, în virtutea postulatului ro-
man „рacta sunt servanda”, se creează prescripţii care 
determină comportamentul părţilor în viitor – norme 
individuale; deci, putem vorbi despre „micronorme”, 
despre care scriau partizanii teoriei convenţionale 
prof. A.V. Demin şi T.V. Kaşanina5, care consideră 
că orice contract conţine astfel de „micronorme” sau 
norme individuale, adresate subiecţilor concreţi.

În literatura juridică de specialitate se întâlneşte 
calificarea contractului ca act juridic.6 Prof. M.F. Ka-
zanţev menţionează că „fiind după natura sa juridică 
act juridic, contractul civil este regulatorul relaţiilor 
sociale (conduitei) şi în această calitate se găseşte în 
acelaşi rând cu legea, alte acte juridice normative şi 
nenormative”.7 În opinia dr. Iu.Iu. Kulakova, diferenţa 
între formele de manifestare serveşte ca temei al tipo-
logizării formelor dreptului.8

Tradiţional, contractul normativ, în aspect termino-
logic şi conceptual, este examinat ca sinonim al celui 
de „contract de drept” sau „contract public”, afirmă 
prof. M.N. Marcenko. În acelaşi timp, deoarece aceste 
tipuri de contracte nu au fost pe larg răspândite, „si-
milar teoriei generale a contractului, teoria contractu-
lui normativ, din cauza unor pricini de ordin obiectiv 
şi subiectiv, ocupă actualmente un loc periferic între 
multiplele investigaţii ştiinţifice, efectuate în cadrul 
teoriei statului şi dreptului.9 

Recunoscând divizarea contractelor în cele norma-
tive şi „nenormative”, prof. F.V. Taranovschi a propus 
în calitate de criterii: scopul, motivele părţilor şi con-
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secinţele contractului.10 Dezvoltând aceste viziuni, 
prof. N.G. Aleksandrov consideră că pentru o astfel 
de divizare a contractelor este suficient doar un crite-
riu – „indicaţia la faptul că un contract este baza pen-
tru apariţia unei anumite relaţii juridice, şi alta – baza 
pentru apariţia unei norme juridice”.11 La rândul său, 
prof. V.V. Ivanov identifică:

a) contractul ca fiind „actul juridic comun, care 
reprezintă manifestarea voinţelor separate, autonome, 
dar coordonate, a doi sau mai mulţi subiecţi formal 
egali, stabilind condiţii a căror executare este obliga-
torie”12;

b) contractul normativ ca fiind „manifestarea în 
comun a voinţelor separate, în forma cerută, a doi sau 
mai mulţi subiecţi de drept împuterniciţi cu dreptul de 
creaţie juridică, care vizează reglementarea conduitei 
acestor subiecţi şi (sau) a altor subiecţi, în baza acor-
dului de instituire a normelor juridice.13

Printre caracteristicile contractului normativ prof. 
Iu.A. Tihomirov enumeră: prezenţa normelor cu ca-
racter general, voluntariatul încheierii, comunitatea 
intereselor, egalitatea părţilor, acordul participanţilor 
în toate aspectele contractului, echivalenţa, de regulă, 
rambursabilitatea, responsabilitatea reciprocă a părţi-
lor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea neconformă 
a obligaţiilor asumate, asigurarea juridică.14

Este evidentă prezenţa majorităţii caracteristicilor 
contractului civil în contractul normativ, însă la fel de 
evident este că respectarea reală a unora dintre ele (a 
egalităţii părţilor, echivalenţei, rambursabilităţii şi a 
responsabilităţii reciproce) în toate domeniile de re-
glementare convenţională nu poate exista.

Сa izvor al normelor juridice contractul iniţial era 
recunoscut doar de ştiinţa dreptului internaţional, în 
virtutea caracterului specific al dreptului internaţio-
nal. Actualmente, în literatura juridică, în calitate de 
izvor de drept se vehiculează cu termenii „contract 
normativ”, „contract normativ-juridic”, „contract cu 
conţinut normativ” sau „contract-tip”, fiind identifi-
cate de către autorii lor pentru marcarea, în esenţă, a 
unuia şi aceluiaşi fenomen juridic. Însă, ştiinţa juridi-
că contemporană nu a elaborat încă o concepţie unică 
a contractului normativ, ceea ce înseamnă că proble-
ma rămâne actuală.15

Importanţa contractului normativ, ca unul din-
tre izvoarele dreptului, rezidă în faptul că dreptul, în 
esenţa sa, cu unele excepţii, „se negociază” cu subiec-
ţii dreptului privind conduita legal semnificativă în 
societate, în orice situaţie şi cu diferite ocazii. O astfel 
de interpretare a dreptului s-a format încă în antichita-
te, de aceea juriştii romani considerau acordul popo-
rului factor universal în crearea juridică16, reducând 

la contract şi legea, şi dreptul comun. Identificarea 
contractului ca izvor de drept s-a constituit în temeiul 
formelor activităţii de creaţie legislativă, caracteristi-
ce perioadei republicane a istoriei romane antice, care 
în continuare a fost utilizată de jurisprudenţa Europei 
apusene.17

În acest context, prof. S.F. Kecekian scria: „Este 
absolut evident că contractele, într-un şir de cazuri, 
nu numai că creează raporturi corespunzătoare, dar 
nasc şi norme de drept, deci, se prezintă ca izvoare 
ale dreptului”18, iar prof. T.V. Kaşanina examina con-
tractul ca fenomen juridic şi, în acelaşi timp, ca izvor 
juridic, iar reglementarea convenţională – ca formă de 
fuzionare a fazei de creaţie juridică normativă şi a fa-
zei de realizare a dreptului.19 

Analogică este opinia prof. N.G. Aleksandrov, 
care susţine: „În orice caz, este, incontestabil, incorect 
de a limita în teoria statului şi dreptului examinarea 
contractului doar în planul faptelor juridice, tratând 
contractul fie şi pentru a studia problemele izvoarelor 
dreptului…”20, iar prof. Iu.A. Tihomirov constata că 
contractele ca izvor al dreptului au un viitor perspec-
tiv”.21

Astfel, în accepţiunea majorităţii specialiştilor, din 
cele mai vechi timpuri, un loc aparte în sistemul iz-
voarelor de drept îl are contractul normativ, care22:

a reglementat pe parcursul istoriei domenii a) 
importante ale construcţiei social-politice: actele par-
lamentare scrise ale Marii Britanii (Magna Charta 
Libertatum, 1215; Habeas Corpus Amendment Act, 
1679; The Bill of Rights, 1689; Parliament Act, 1911 
etc.)23, care reprezintă veritabile contracte normative, 
acorduri între diferite categorii sociale şi exprimă ra-
portul forţelor acestora în societate (prof. Cohen scria: 
„Incontestabil, unele clase sunt mai puternice ca alte-
le, însă, conform regulii generale, legea reprezintă un 
compromis şi aminteşte un tratat de pace”)24;

mai târziu a devenit un important izvor al drep-b) 
tului constituţional în cazul formării confederaţiilor 
sau federaţiilor; prin el se statorniceau principiile fun-
damentale, convenite de statele membre în constitui-
rea federaţiei sau statului feudal;

contractul colectiv devine un izvor al dreptului c) 
muncii, iar prin prevederile sale cu caracter general 
se constituie adevărate norme juridice de natură con-
venţională;

este un important izvor al dreptului constituţio-d) 
nal în cazul formării confederaţiilor; prin el se stator-
niceau principiile fundamentale, convenite de statele 
membre, în constituirea federaţiei;

în sens general de convenţie, tratat, acord etc., e) 
reprezintă un izvor de drept internaţional.
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Jurisprudenţa sovietică aprecia hipertrofiat rolul şi 
voinţa statului în crearea normelor juridice, deoarece 
ca izvor de drept era recunoscut doar actul normativ-
juridic, care conţine regulile reglementate sau autori-
zate de stat. Chiar dacă majoritatea cercetătorilor re-
cunosc ca izvoare de drept, de rând cu actul normativ, 
precedentul juridic, cutuma şi contractul normativ25, 
problematica contractelor, în special a contractelor 
normative, este supusă cercetărilor ştiinţifice doar 
tangenţial.26 

Astfel, prof. N.G. Aleksandrov27, S.S. Alexeev28, 
Iu.A. Tihomirov29 ş.a. au încercat să soluţioneze aceas-
tă problemă, recunoscând unele contracte, denumite 
„normative”, ca forme ale dreptului, dar le examinau 
ca unul dintre actele juridice normative, deoarece doar 
acestea sunt un „instrument pentru exprimarea voin-
ţei statului şi soluţionarea sarcinilor statului; dreptul 
este unicul regulator de stat al relaţiilor obşteşti, iar 
creaţia normelor juridice este prerogativa statului.30 
Prof. N.G. Aleksandrov remarcă necesitatea studierii 
caracterului normativ al clauzelor contractuale, afir-
mând că astfel de contracte creează norme juridice şi 
sunt în unele cazuri izvoare de drept (internaţional, 
constituţional şi administrativ), iar în altele devin iz-
vor de drept doar după recunoaşterea acestei calităţi 
de către puterea de stat. Acest autor consideră că con-
tractul este izvor de drept în cazul când condiţionează 
apariţia unei norme juridice sau a unui grup de norme 
juridice, devenind forţă creatoare a normelor juridice 
„convenţionale”.31 

Actualmente este cert că în orice sistem de drept 
există, în forme şi proporţii diferite, practic toate ti-
purile izvoarelor de drept (actul normativ juridic, pre-
cedentul juridic, contractul normativ, obiceiul juridic, 
doctrina juridică). Toate se află într-o interacţiune, a 
cărei identificare favorizează depistarea specificului 
dezvoltării dreptului naţional.32 Chiar şi autorii care 
nu recunosc acest deziderat îl confirmă tacit prin in-
cluderea în rândul actelor juridice care au, implicit, 
dispoziţii cu caracter normativ, cum ar fi: tratatele in-
ternaţionale33, contractele publice34, contractele admi-
nistrative.35 Însă, „nici un manual de teorie a dreptului 
nu a formulat definiţii unificate a noţiunii şi particu-
larităţilor contractului la general; în cel mai bun caz, 
se prezintă definiţii-şablon ale contractului de drept 
privat (sau de drept civil)”.36 

Constatând evidentul, unii autori preocupaţi de 
investigarea normelor convenţionale afirmă că „şti-
inţa juridică până în prezent nu a elaborat o defi-
niţie adecvată a contractului normativ”37, deşi în 
rezultatul investigaţiilor consacrate problematicii 
contractelor normative ca izvor al dreptului public 

cercetătorii propun mai multe definiţii ale contrac-
tului normativ:
üPotrivit opiniei lui Costică Voicu, „contractul nor-

mativ este o specie aparte de contract, care nu se referă 
la drepturi şi obligaţii pentru subiecţi determinaţi, ca 
participanţi la un raport juridic, ci are în vedere regle-
mentări cu caracter general, impersonal şi repetabil, 
care sunt prezente în ramurile dreptului constituţional, 
dreptului internaţional şi dreptului muncii”38;
üI.Ceterchi şi I.Craiovan consideră că „contractul 

normativ este şi el unul din izvoarele cu o sferă mai 
restrânsă – ale dreptului. Într-adevăr, spre deosebire 
de contractele concrete care stabilesc drepturi şi obli-
gaţii în sarcina subiecţilor, istoria dreptului cunoaşte 
şi forma convenţională a creării normelor juridice, si-
tuaţie în care drepturile şi obligaţiile se manifestă ca 
reguli de conduită – norme juridice obligatorii pentru 
părţi, în comportamentul lor”39;
üM.Luburici consideră că, deşi contractul este, 

de regulă, un act individual, care stabileşte drepturi-
le şi obligaţiile unor subiecte precis determinate, în 
cazul în care contractul nu vizează un raport juridic 
concret, ci stabileşte, în urma acordului între două sau 
mai multe părţi, o regulă generală după care se vor 
conduce aceste părţi, el poate căpăta valoare de izvor 
de drept40;
üO.V. Şirabon afirmă că contractul normativ este 

acordul de drept public, în formă scrisă, a două sau 
mai multe părţi, care instituie norme juridice: el nu 
reprezintă un tip de act normativ, dar este un izvor de 
drept independent, o categorie juridică41;
üD.Baltag şi A.Guţu consideră că „contractul nor-

mativ ca izvor de drept se deosebeşte de contractele 
concrete care stabilesc drepturi şi obligaţii în sarcina 
subiecţilor, fiindcă el stabileşte norme juridice obli-
gatorii” 42;
üR.Z. Iarmuhametov constată că contractul nor-

mativ este un acord volitiv a cel puţin doi subiecţi, 
dintre care cel puţin unul este un organ de stat, dotat 
cu împuterniciri de putere publică, încheiat în teme-
iul normelor de drept public şi în interesul public, cu 
scopul protecţiei drepturilor cetăţenilor, securităţii 
publice şi dezvoltării stabile a statului43;
üV.L. Kulapov consideră că contractul normativ 

este acordul între subiecţi în vederea activităţii co-
mune, care reprezintă interesul lor comun şi conţine 
norme juridice44;
üA.V. Demin afirmă că contractul normativ repre-

zintă actul juridic contractual, care instituie norme ju-
ridice, obligatorii pentru un număr multiplu şi formal 
nedeterminat de persoane, destinat pentru utilizare 
repetată, acţionează indiferent de faptul că au apărut 
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sau s-au stins relaţiile juridice concrete prevăzute de 
acesta.45

Dintre toate definiţiile contractului normativ, ca 
cea mai adecvată este recunoscută definiţia propusă 
de A.V. Demin. Însă, în opinia lui V.V. Ivanov „orice 
contract este exprimarea formală a voinţelor individu-
ale coordonate ale subiecţilor de drept, care instituie 
un rezultat juridic”. De aceea, această viziune asupra 
naturii juridice a contractului poate completa şi extin-
de definiţia lui A.V. Demin, anume: „Contractul nor-
mativ este actul juridic comun, care reprezintă expri-
marea voinţelor individuale coordonate ale subiecţilor 
creaţiei juridice, îndreptate spre instituirea normelor 
juridice”. Însuşi termenul „contract normativ” presu-
pune investigarea contractului ca act al creaţiei legis-
lative, act care instituie norme juridice.46

Nu putem susţine în întregime afirmaţia cercetă-
torului O.Pantea, care consideră că „contractul nor-
mativ este deci o specie aparte de contract, care nu se 
referă la drepturi şi obligaţii pentru subiecţi determi-
naţi, ca participanţi la un raport juridic, ci care are în 
vedere reglementări cu caracter general, impersonal şi 
repetabil. El face parte din izvoarele dreptului pozitiv 
prezente în ramurile dreptului constituţional, dreptu-
lui internaţional şi ale dreptului muncii”47, deoarece 
în acest caz este limitat atât numărul subiecţilor, cât şi 
ramurile dreptului pentru care contractul normativ a 
devenit deja izvor de drept.

Normă obligatorie devine doar acel comporta-
ment în masă „care este însoţit de necesitatea lui 
publică” , subliniază prof. F.V. Taranovski48. Deci, 
deşi în procesul creaţiei juridice tradiţionale se utili-
zează metodele tehnice ale procesului de creaţie ju-
ridică convenţională, acordul atins în ambele tipuri 
de procese nu este identic. Incontestabil, instituirea 
normei juridice prin acordul a cel puţin doi subiecţi 
ai creaţiei juridice, care îşi manifestă voinţa separat 
şi independent, determină caracterul ei convenţional 
şi coordonat.

Cu toate acestea, chiar şi la sfârşitul sec. XX, B.N. 
Topornin subliniază lipsa unor cercetări fundamentale 
în domeniul contractelor normative de drept public şi 
creşterea importanţei acestora, menţionând că pentru 
reglementarea convenţională a diferitelor domenii 
„sunt necesare elaborări teoretice ale unor astfel de 
izvoare de drept cum ar fi contractele normative”.49

Odată apărută, ideea contractului tinde să obţină 
un rol universal50, iar lipsa investigaţiilor complexe 
a naturii contractului normativ se resimte deosebit de 
acut anume atunci când contractul devine nu numai 
regulatorul de bază al relaţiilor economice, dar şi ob-
ţine calitatea de regulator universal.51 

În pofida acestui fapt şi cu toate că practica juridică 
acordă un suport larg pentru generalizare şi abstrage-
re, unii autori doar ocazional cercetează contractul ca 
instituţie juridică complexă. Potrivit lui V.V. Ivanov, 
ştiinţa juridică „studiază contractele „ramurale”, fără 
a-şi imagina clar ce reprezintă contractul în general şi, 
în speţă, cel normativ”.52 

Astfel, există foarte multe lucrări ştiinţifice care 
abordează contractul din perspectiva unei sau altei ra-
muri de drept, în special, ne referim la dreptul interna-
ţional, dreptul civil şi dreptul muncii. În acelaşi timp, 
au fost întreprinse mai puţine investigaţii ştiinţifice în 
acest context în cadrul dreptului public, inclusiv con-
stituţional şi administrativ.

Este cert că construcţia convenţională a raporturi-
lor de drept administrativ, chiar şi în condiţiile inega-
lităţii părţilor, este mai democratică decât construcţia 
relaţiilor care se nasc în temeiul acţiunilor unilaterale 
ale puterii.53 Mai mult ca atât, în condiţiile schimbării 
tipului dominant al reglementării juridice, trecerii de 
la mecanismul imperativ la cel permisiv, graţie dez-
voltării parteneriatelor publice, inclusiv public-public, 
public-privat, în sistemul izvoarelor de drept un rol tot 
mai important revine reglementărilor convenţionale. 

În acest context, A.V. Demin consideră că „dreptul 
este, în primul rând, un sistem de drepturi, dar nu un 
sistem de norme, deoarece dreptul are origine socială 
şi nu statală. De aici rezultă că creaţia normativă nu 
este un privilegiu excepţional al statului. Ştiinţa juri-
dică trebuie să recunoască multiplicitatea izvoarelor 
de drept, inclusiv contractele normative. O astfel de 
abordare este mai corectă”.54

Atît Codul civil al Republicii Moldova, cît şi Codul 
civil român nu fac diferenţă între noţiunile de „con-
tract” şi „convenţie”, considerându-se a fi identice şi 
sinonime.55 Analogic, prof. O.S. Joffe consideră că 
„Contractul ca fenomen juridic este însăşi o conven-
ţie care naşte consecinţe juridice. Pentru ca convenţia 
încheiată să obţină puterea juridică a contractului, ea 
trebuie să corespundă unor prevederi determinate în 
lege”.56

Considerăm că la fel ca şi pentru întregul drept 
contemporan, tendinţa creşterii rolului contractelor 
este caracteristică pentru sistemul de drept al Repu-
blicii Moldova, dar a început să se manifeste cu am-
ploare doar în ultimele decenii, fiind, în primul rând, 
legată de reconstrucţia cardinală a sistemelor econo-
mice, juridice şi politice ale statului şi condiţionată de 
orientarea spre stimularea participării active a subiec-
ţilor în procesul reglementării juridice.57 

Dacă mai mulţi autori afirmă că contractul norma-
tiv, ca izvor al dreptului constituţional, joacă un rol 
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important doar în constituirea statelor federative58, noi 
considerăm că constituţiile contemporane reprezintă 
acte legislative cu putere juridică supremă care au în-
globat norme fundamentale ale diferitelor contracte 
normative naţionale (interne) şi contracte normative 
internaţionale la care statul respectiv este parte. 

În această ordine de idei, Constituţia Republicii 
Moldova consacră prioritatea reglementărilor inter-
naţionale, interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor con-
stituţionale privind drepturile şi libertăţile omului în 
concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Repu-
blica Moldova este parte, respectarea Cartei Organi-
zaţiei Naţiunilor Unite şi tratatelor la care este parte.59 
Deci, constatăm importanţa şi rolul decisiv, ca izvor 
de drept constituţional, al contractelor normative in-
ternaţionale la care Republica Moldova este parte.

În opinia prof. Iu.A. Tihomirov60, care a încercat să 
examineze contractul public ca fenomen, a cărui par-
ticularitate principală este caracterizată prin deţinerea 
împuternicirilor de aplicare a puterii publice cel puţin 
la una din părţile contractului în cauză. Acelaşi autor 
include în tipologia contractelor publice contractele 
interguvernamentale din sfera dreptului internaţional 
public, contractele delimitării obiectelor şi împuterni-
cirilor între federaţie şi subiectele acesteia, acordurile 
ramurale încheiate între organele puterii de stat şi or-
ganizaţiile neguvernamentale.

De aceeaşi părere este şi prof. M.N. Marcenko, 
care afirmă că particularitatea distinctivă a contracte-
lor normative este caracterul lor predominant public, 
care se manifestă în faptul că61:

a) părţi ale contractului juridic sunt mai des insti-
tuţiile publice (statul, organele statului, structurile in-
terstatale, societăţile comerciale, autorităţile publice 
locale, asociaţiile obşteşti etc.); 

b) în contract, de regulă, se manifestă voinţa publi-
că, voinţa părţilor – subiecţilor contractului în cauză;

c) scopul principal este unul public, a cărui esenţă 
constă în exprimarea adecvată şi satisfacerea deplină 
a intereselor publice – a intereselor părţilor.

Subliniind că în afară de scopul şi interesele pu-
blice contractul normativ se deosebeşte de alte con-
tracte prin obiectul său, prof. Iu.A. Tihomirov afirmă 
că în această calitate pot evolua „chestiunile guver-
nării, administrării şi autoadministrării, însă nici pe 
departe toate, ci doar cele care admit forma conven-
ţională de reglementare juridică, dar nu cea juridică 
generală” .62

Forma convenţională de reglementare juridică, 
în pofida caracterului public, nu întotdeauna poate 
(datorită posibilităţilor sale limitate de autoreglare) 

substitui reglementarea juridică generală a relaţiilor 
sociale.63 În acelaşi timp, nu toate contractele publice 
dispun de trăsăturile distinctive, care ar permite de a 
le identifica ca normative. Or, fiecare contract norma-
tiv are calitate publică, însă nu fiecare contract public 
se deosebeşte de alte acte convenţionale prin norma-
tivitatea sa.64

Există şi alte opinii privind particularităţile con-
tractului normativ. Susţinem, cu unele rezerve şi com-
pletări, poziţia prof. A.V. Demin, care evidenţiază ur-
mătoarele particularităţi ale contractului normativ65:

a) cel puţin una din părţile contractului normativ 
este un organ al puterii de stat (autoritate publică), 
iar forţa juridică a contractului normativ este direct 
proporţională cu nivelul organului în ierarhia admi-
nistrativă;

b) contractele normative se încheie în interes pu-
blic;

c) contractele normative conţin reguli de compor-
tament, care reglementează nu doar comportamentul 
(uneori şi nu atât) al părţilor contractului, dar şi al su-
biecţilor colectivi şi individuali, deci, are acţiune ju-
ridică exterioară;

d) multitudinea şi numărul nedeterminat de adre-
saţi ai normelor contractuale, al subiecţilor asupra că-
rora este îndreptată acţiunea juridică a contractului;

e) normele contractuale sunt întotdeauna prevăzu-
te pentru acţiune de lungă durată şi un număr nelimi-
tat de ori;

f) contractele normative au atât o procedură for-
mală, strictă şi deosebită de încheiere, cât şi un mod 
special de examinare a disensiunilor şi conflictelor în 
procesul executării;

g) nu sunt permise în orice circumstanţe modifică-
rile sau refuzul de a executa clauzele contractului în 
mod unilateral, chiar şi în cazurile force major;

h) spre deosebire de contractele individuale, al 
căror conţinut, de obicei, reprezintă un secret comer-
cial, pentru contractul normativ este specifică publi-
carea oficială, fără de care acesta nu are consecinţe 
juridice.

Rezervele ţin de faptul că aceste particularităţi nu 
trebuie examinate ca obligatorii pentru toate tipurile 
contractelor normative. În practica judiciară sunt un 
şir de acte juridice cu caracter mixt, deoarece conţin 
atât norme juridice, cât şi prevederi individuale.

Suntem de părere că una dintre cele mai simple şi 
răspândite clasificări ale contractelor normative în ca-
drul dreptului naţional este cea conform apartenenţei 
ramurale: contract normativ constituţional; contract 
de constituire a federaţiei constituţionale; contract de 
delimitare a competenţelor între organele puterii de 
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stat; contract privind competenţa în sfera administra-
ţiei publice locale, contract normativ administrativ; 
contract încheiat între organele puterii executive cu 
organele administraţiei publice locale; contract indi-
vidual de muncă (salarizaţi din bugetul public), con-
venţie şi contract colectiv, apărut în baza dreptului 
muncii.

În doctrină există două poziţii diametral opuse în 
problema coraportului contractului şi actului normativ 
ca act juridic unilateral al subiectelor de drept statale 
(legi şi acte subrogate legii).

În opinia prof. Ia.M. Magaziner, dacă „conform 
acordului, poate fi stabilită o astfel de normă care con-
travine legii, dacă instituţiile ierarhic superioare, care 
au dreptul de a contesta astfel de acorduri, participă 
tacit în aceste relaţii sau sunt de acord cu ele, apoi 
această normă va acţiona şi va avea putere juridică 
nu doar pentru cazul, pentru care a fost creată, dar şi 
pentru viitor” .66 

Dacă N.S. Sokolova consideră că contractul este 
un acord cu caracter normativ care are forţa juridică 
a legii67, apoi, potrivit concepţiei prof. Iu.Tihomirov, 
contractul este un act juridic „dependent” de lege – 
„părinte al contractului”, care68:

a) reprezintă un mijloc important de reglementare 
a relaţiilor sociale;

b) determină „aria convenţională” sau tipurile 
chestiunilor care pot sau nu pot fi reglementate prin 
contract;

c) admite reglementarea convenţională după hota-
rele sferei reglementării legislative;

d) instituie tipuri şi forme concrete de contracte;
e) introduce proceduri de încheiere a contractelor, 

recunoaştere, executare;
f) introduce protecţia judiciară a drepturilor şi inte-

reselor partenerilor în instanţe.
Teza privind „dependenţa” contractelor normative 

de lege se confirmă la examinarea tratatelor internaţio-
nale. Statele îşi identifică în legislaţie ordinea interac-
ţiunii dreptului naţional cu cel internaţional. Doctrina 
evidenţiază următoarele abordări ale coraportului în-
tre forţa juridică a legilor şi cea a tratatelor internaţio-
nale: prioritatea tratatului internaţional asupra legisla-
ţiei naţionale; prioritatea legislaţiei naţionale asupra 
tratatului internaţional; recunoaşterea egalităţii forţei 
juridice a legii naţionale şi a tratatului internaţional.

Constituţia Republicii Moldova stipulează: „Dacă 
există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoa-
re la drepturile fundamentale ale omului la care Repu-
blica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate 
au reglementările internaţionale”.69 Mai mult ca atât, 
conform Constituţiei Republicii Moldova, „intrarea în 

vigoare a unui tratat internaţional conţinând dispoziţii 
contrare Constituţiei va trebui precedată de o revizuire 
a acesteia” 70; deci, se consfinţeşte primatul tratatelor 
internaţionale chiar şi asupra Constituţiei. 

Prioritatea tratatelor internaţionale asupra Consti-
tuţiei Republicii Moldova este acceptată doar „după 
examinarea problemei în cadrul unui referendum re-
publican”, dacă acestea „limitează caracterul suveran, 
independent sau unitar al statului, precum şi la cele 
care afectează neutralitatea permanentă a statului, ex-
primate, în particular, prin cedare sau schimb de te-
ritoriu, transfer al competenţei naţionale în favoarea 
unei structuri supranaţionale sau aderare la organiza-
ţiile de securitate colectivă…”.71

Potrivit cercetătorului I.I. Lucaşuk,72 prioritatea 
tratatului internaţional, în aceste cazuri, poartă un ca-
racter pe care îl are legea specială asupra legii genera-
le (lex speciales derogat generali), principiu recunos-
cut şi de legislaţia Republicii Moldova.73

Susţinem opinia cercetătorului G.M. Danilenko 
şi a prof. V.V. Ivanov, care afirmă că prioritate asu-
pra legilor naţionale au doar tratatele ratificate de 
Parlament.74 Deoarce, conform legislaţiei naţionale, 
se încheie în numele75: Republicii Moldova – tratate 
interstatale; Guvernului Republicii Moldova – tratate 
interguvernamentale; ministerelor sau departamente-
lor Republicii Moldova – tratate interdepartamentale. 
Deci, tratatele interstatale au prioritate asupra legilor 
naţionale, tratatele interguvernamentale – asupra acte-
lor normative ale Guvernului, iar tratatele interdepar-
tamentale – asupra actelor normative departamentale. 
Importantă este dispoziţia, potrivit căreia „Republica 
Moldova nu poate invoca prevederile legislaţiei sale 
interne ca justificare a neexecutării unui tratat la care 
este parte”.76

Negând existenţa hotarelor între dreptul naţional 
şi cel internaţional, cercetătorul I.P. Blişcenko a pro-
pus să se considere că ratificarea conferă tratatului in-
ternaţional forţa juridică a legii naţionale, în acelaşi 
timp, cu recunoaşterea egalităţii forţei juridice a legii 
naţionale şi a tratatului internaţional, ceea ce justifi-
că aplicarea principiului lex posterior derogat priori. 
Considerăm controversate afirmaţiile lui I.P. Blişcenko 
precum că aspectul privind primatul legilor naţionale 
asupra tratatelor internaţionale îl determină pe cel al 
egalităţii forţei juridice a tratatului internaţional şi a 
legii naţionale.77

Nu susţinem opinia prof. V.V. Ivanov, potrivit că-
reia după ratificare tratatul rămâne contract ca esenţă 
şi conţinut, dar nu se transformă în lege, aplicându-se 
la acelaşi nivel cu legea, având prioritate asupra legii, 
dar numai în temeiul actului de ratificare, constituţiei 
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şi legilor care reglementează relaţiile contractuale ale 
statului.78 

Astfel, deşi tratatul ratificat nu este „o lege nouă” 
ca formă, esenţa şi conţinutul lui rămâne a fi unul nor-
mativ. Cu atât mai mult, este doar un joc de cuvinte 
afirmaţia „nu este susţinută de prof. V.V. Ivanov teza 
privind anularea acţiunii legii anterioare”, deoarece 
susţinerea poziţiei lui I.I. Lukaşuk, care consideră că  
„nu pot fi aplicate normele juridice care sunt contra-
re cu cele contractuale”, confirmă contrariul. Astfel, 
conform legislaţiei Republicii Moldova, „dispoziţiile 
tratatelor internaţionale care, după modul formulării, 
sunt susceptibile de a se aplica în raporturile de drept 
fără adoptarea de acte normative speciale, au caracter 
executoriu şi sunt direct aplicabile în sistemul juridic 
şi sistemul judiciar ale Republicii Moldova. Pentru 
realizarea celorlalte dispoziţii ale tratatelor, se adoptă 
acte normative corespunzătoare”.79 

Mai mult ca atât, „dacă tratatul internaţional pre-
zentat Parlamentului Republicii Moldova spre exami-
nare implică adoptarea unor legi noi sau modificarea 
legilor în vigoare, proiectul legii privind ratificarea, 
acceptarea, aprobarea sau aderarea la tratatul interna-
ţional şi proiectele legilor privind modificările în le-
gislaţie se prezintă concomitent”.80

Evident, şi alte acte normative pot servi ca temei 
juridic pentru încheierea contractelor normative. De 
aceea, nu susţinem afirmaţia că „contractele normative 
obţin forţa vitală în sânul Constituţiei şi legii, dar nu şi 
al actelor subrogate legii”.81 Mai mult ca atât, în cazul 
constituirii statelor unei organizaţii contractul norma-
tiv nu este „dependent” de o lege oarecare. Contractul 
de constituire a unui stat poate deveni unicul izvor de 
drept până la adoptarea Constituţiei, care îl menţine în 
vigoare, abrogă sau încorporează în textul său. 

Deci, este evident că contractul normativ, la fel ca 
şi alte acte normative, poate avea consecinţe norma-
tive întruchipate în acte normative subcontractuale, 
inclusiv în alte contracte normative şi chiar legi, deşi 
mai multe exemple de acest fel putem întâlni în prac-
tica creaţiei legislative internaţionale. A.N. Talalaev 
afirma, pe bună dreptate, că tratatele internaţionale 
prevăd adoptarea unor legi noi, modificarea, comple-
tarea sau abrogarea legilor în vigoare.82

Astfel, după aderarea României şi Bulgariei la 
Uniunea Europeană în temeiul Tratatului privind Uni-
unea Europeană şi a Tratatului privind funcţionarea 
Uniunii Europene83, aceste state participă la alegerile 
în Parlamentul European în conformitate cu legislaţia 
naţională ajustată la acquis-ul european. Legea pri-
vind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Par-
lamentul European84 stipulează expres că transpune 

Directiva Consiliului nr.93/109/CE din 6 decembrie 
1993, care stabileşte condiţiile de exercitare a dreptu-
lui de vot şi de a candida în alegerile pentru Parlamen-
tul European de către cetăţenii Uniunii Europene85 şi 
Actul din 1976 privind alegerea membrilor Parlamen-
tului European, prin vot universal direct.86

Evident că norma convenţională este asemănă-
toare cu norma actului normativ, „haina exterioară” 
a existenţei sale sau mijloc documentar de exprimare. 
Anume din această cauză nu suntem de acord cu S.M. 
Troşina, care consideră că contractele normative sunt 
acte juridice după conţinut, iar după formă – contrac-
te87, deoarece norma convenţională poate chiar repro-
duce dispoziţiile normelor actului normativ juridic.

În opinia noastră, contractele normative sunt acte-
le normative juridice convenţionale:

a) care se adoptă prin acordul a doi sau mai mulţi 
subiecţi;

b) care sunt împuterniciţi cu dreptul de creaţie nor-
mativă prin lege;

c) care au un singur scop determinat de voinţele lor 
separate care au fuzionat în una singură; 

d) care, deşi pot avea poziţii ierarhice diferite, au 
poziţii contractuale egale, încât este exclus dreptul 
unui subiect de a rezilia contractul, de a întrerupe le-
gătura contractuală unilateral;

e) care reglementează conduita atât pentru subiec-
ţii în cauză, cât şi pentru un număr nedeterminat de 
persoane fizice sau juridice, care desfăşoară activităţi 
în domeniul reglementat, potrivit legii;

f) care conţine dispoziţii privind responsabilitatea 
reciprocă a părţilor pentru neîndeplinirea sau îndepli-
nirea neconformă a obligaţiilor asumate.

Considerăm că creaţia normativă convenţională 
obţine o importanţă deosebită atât pentru teoria drep-
tului, cât şi pentru alte ramuri ale dreptului datorită:

a) democratizării consecvente a societăţii moldo-
veneşti, prin schimbarea, tot mai frecventă, a caracte-
rului imperativ al reglementărilor relaţiilor guverna-
re-cetăţeni, guvernare-organizaţii de drept public, gu-
vernare-organizaţii de drept privat şi atribuirea unui 
veşmânt şi a unei esenţe contractuale acestora;

b) sporirii rolului antreprenoriatului şi al metode-
lor economice de administrare în viaţa economică şi 
socială;

c) schimbării funcţiilor dreptului în cadrul ajustării 
cadrului normativ la rigorile europene, tendinţei re-
flectării întregului spectru al intereselor publice;

d) stimulării implicării societăţii civile în creaţia 
normativă şi afirmării contractului, ca formă principa-
lă a autoadministrării.
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SuMMARY
 The rules of establishing the place of a transnational crime stipulated in the art.12 §(2) of the Crimi-

nal Code of Moldova have been adopted in the light of Republic of Moldova respecting its obligations of 
cooperation with other states in combating transnational criminality.

 These rules allow making the conclusions that in the case of a transnational crime, all the criminal 
activities committed in Republic of Moldova and in other states, in its integrity will constitute one unique 
crime, in conformity with the criminal law of Moldova and of every state where it has manifested in space. 
That is why we consider that Republic of Moldova, in the case of a transnational crime, can apply its 
criminal law only given the condition that its participating persons, in the moment of its discovery, have 
not borne criminal responsibility for the activities committed for its completion. 

L

LOCUL  SăVâRŞIRII  INFRACŢIUNII.
IMPORTANŢA  ŞI  CRITERIILE  DE  STAbILIRE  A  LUI
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al Republicii Moldova. El constituie, în primul rând, 
un criteriu de stabilire a principiilor de aplicare a legii 
penale în spaţiu (art.11 C.pen). Dacă locul săvârşirii 
infracţiunii este teritoriul Republicii Moldova, se aplică 
principiul teritorialităţii (art.11 alin.(1) C.pen.). Dar, 
în cazul în care locul infracţiunii este teritoriul unui 
stat străin, iar făptuitorul ei este un cetăţean al Repu-
blicii Moldova, conform principiului personalităţii, 
se aplică legea penală a Republicii Moldova (art.11 
alin.(2) C.pen.). Legea penală a Republicii Moldova 
se aplică în baza principiilor realităţii şi universalităţii 
dacă cetăţenii străini şi apatrizii care nu domiciliază 
permanent pe teritoriul Republicii Moldova au săvârşit 
infracţiuni în afara teritoriului ţării împotriva intere-
selor Republicii Moldova, împotriva drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeanului Republicii Moldova, împotriva 
păcii şi securităţii omenirii sau constituie infracţiuni 
de război, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de 
tratatele internaţionale la care Republicii Moldova este 
parte, dacă aceştia n-au fost condamnaţi în statul străin 
(art.11 alin.(3) C.pen.).

 Un rol important îl are locul săvârşirii infracţiunii 
şi în reglementarea juridico-penală a extrădării (art.13 
C.pen.).

 Locul săvârşirii infracţiunii are şi rolul de semn 
obligatoriu sau facultativ pentru unele componente de 
infracţiune. De exemplu, pentru existenţa infracţiunii 
de huliganism, fapta trebuie să fie săvârşită într-un loc 
public (art.287 şi art.131 C.pen.). Săvârşirea faptei pe 

teritoriul instituţiilor de învăţământ, al instituţiilor de 
reabilitare socială, penitenciarelor, unităţilor militare, în 
locurile de agrement, în locurile de desfăşurare a acţiu-
nilor de educaţie, instruire a minorilor sau a tineretului, 
a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata 
apropiere a acestor instituţii constituie un semn facul-
tativ care agravează pericolul social al infracţiunilor 
prevăzute de art.217 alin.(1) şi alin.(2) C.pen.

 În dreptul procesual penal locul săvârşirii infracţi-
unii are importanţă pentru stabilirea locului efectuării 
urmăririi penale şi a competenţei teritoriale în materie 
penală a instanţelor judecătoreşti. Urmărirea penală 
se efectuează în sectorul unde a fost săvârşită infrac-
ţiunea sau, la decizia procurorului, în sectorul unde a 
fost descoperită infracţiunea ori unde se află bănuitul, 
învinuitul sau majoritatea martorilor (art.257 C.proc.
pen.). Cauza penală se judecă de instanţa în a cărei rază 
teritorială a fost săvârşită infracţiunea. Dacă infracţi-
unea este continuă sau prelungită, cauza se judecă de 
instanţa în a cărei rază teritorială s-a consumat ori a fost 
curmată infracţiunea (art.40 C.proc.pen.).

 De aceea, organele de urmărire penală şi instanţele 
judecătoreşti sunt obligate să stabilească în fiecare caz 
concret locul săvârşirii infracţiunii (art.96 C.proc.pen.) 
şi să-l indice în ordonanţa de punere sub învinuire 
(art.281 C.proc.pen.) şi în partea descriptică a sentinţei 
de condamnare (art.394 alin.(1) pct.1) C.proc.pen.).

 Pe parcursul evoluţiei sale doctrina penală a elabo-
rat mai multe teorii asupra locului comiterii infracţiunii, 
fundamentate pe caracterul prioritar dat fie elementului 
obiectiv, fie celui subiectiv al infracţiunii.1

ocul săvârşirii infracţiunii are un important rol în 
reglementările juridico-penale din Codul penal 
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 În acest sens s-a formulat teoria acţiunii, în con-
cepţia căreia locul comiterii infracţiunii este acela al 
săvârşirii acţiunii, ca element material al faptei pena-
le, fără să intereseze locul unde s-a produs rezultatul 
dăunător.

 Fundamentată tot pe latura materială a infracţiunii, 
dar pe un alt element al ei – rezultatul – este teoria re-
zultatului, care consideră că locul săvârşirii infracţiunii 
este acela al producerii rezultatului, fără să intereseze 
locul unde s-a comis acţiunea. Această teorie lasă des-
coperite unele situaţii, destul de numeroase, ca în cazul 
infracţiunilor formale sau care se referă la tentativă.

 Teoria preponderenţei fixează locul comiterii in-
fracţiunii în funcţie de locul unde s-a comis cel mai 
important act pentru realizarea infracţiunii, actul care 
are eficienţa cea mai mare în cadrul activităţii infrac-
ţionale.

 O altă concepţie este aceea a ilegalităţii, care consi-
deră că locul săvârşirii infracţiunii este acolo unde s-a 
comis prima activitate pedepsibilă (acte preparatorii 
sau tentativă), care învederează o vinovăţie suficientă 
pentru a atrage răspunderea penală.

 În sfârşit, o teorie de factură subiectivă, a voinţei 
infractorului, consideră că locul comiterii infracţiunii 
este acela unde infractorul a înţeles, a voit să se producă 
rezultatul, chiar dacă acesta a avut loc pe alt teritoriu.

 Teoriile analizate, prin absolutizarea criteriilor 
singulare ce stau la baza lor, se dovedesc a fi înguste 
şi de aceea insuficiente în rezolvarea tuturor situaţiilor 
practice.

 Cea mai cunoscută teorie care domină în literatura 
şi legislaţia penală contemporană este teoria ubicuită-
ţii.* Potrivit aceste teorii, locul săvârşirii infracţiunii 
este considerat locul unde s-a comis cel puţin un act 
de executare, o parte din acţiunea ilicită sau locul unde 
s-a produs rezultatul infracţional.2 

 Această teorie face posibilă intervenţia legii penale 
a statelor pe toată perioada de desfăşurare a infracţiunii 
în spaţiu, indiferent de modul de realizare a ei.

 Criteriile de stabilire a locului săvârşirii infracţiunii 
elaborate de teoria ubicuităţii au fost puse şi la baza 
infracţiunii transnaţionale, a cărei definiţie a fost dată 
în Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate, adoptate la New York, la 
15 noiembrie 2000.3 Astfel, conform art.3 alin.(2) din 
Convenţia menţionată, o infracţiune este de natură 
transnaţională dacă:

a) este săvârşită în mai mult de un stat;
b) este săvârşită într-un stat, dar o parte substanţială 

a pregătirii, planificării, conducerii sale sau a contro-
lului său are loc într-un alt stat;

c) este săvârşită într-un stat, dar implică un grup 
infracţional organizat care desfăşoară activităţi infrac-
ţionale în mai mult de un stat; sau

d) este săvârşită într-un stat, dar are efecte substan-
ţiale într-un alt stat.

Codul penal-Model al CSI în art.13 alin.(2) re-
comandă statelor membre ale CSI să recunoască că 
infracţiunea se consideră săvârşită pe teritoriul statelor 
CSI dacă infracţiunea: a) a fost începută sau continu-
ată sau s-a consumat pe teritoriul acelui stat; b) a fost 
săvârşită în participaţie cu persoane care îţi desfăşoară 
activitatea pe teritoriul altui stat. În alineatul (3) al 
acestui articol se conţine propunerea, conform căreia 
în cazul săvârşirii de către o persoană a infracţiunii 
pe teritoriul mai multor state ale CSI, răspunderea 
lui în baza tratatelor dintre aceste state poate avea loc 
conform legii penale a statului unde această persoană 
a fost trasă la răspundere penală.4

 În ceea ce priveşte modul examinării cauzelor 
ce ţin de competenţa judecătoriilor a două sau a mai 
multor state membre ale CSI, Convenţia CSJ privind 
asistenţa juridică şi raporturile de drept în procesele 
civile, familiale şi penale, încheiată la Minsk la 22 
ianuarie 1993, în art.77 prevede următoarele: „În cazul 
învinuirii a unei persoane sau a unui grup de persoane 
în săvârşirea a mai multor infracţiuni, a căror exami-
nare ţine de competenţa judecătoriilor a două sau a mai 
multor Părţi Contractante, este competentă judecătoria 
Părţii Contractante, pe al cărei teritoriu a fost termina-
tă ancheta preliminară. În astfel de cazuri cauzele se 
examinează în conformitate cu legislaţia acestei Părţi 
Contractante”.5

 Practica judiciară a statelor CSI părţi la Convenţia 
menţionată respectă aceste reglementări convenţionale 
la judecarea unor asemenea cazuri.6

 Autorii Proiectului noului Cod penal al Republicii 
Moldova au acceptat concepţia locului săvârşirii infrac-
ţiunii propusă de Codul penal-Model al CSI, cu unele 
schimbări neesenţiale7 şi în această redacţie criteriile 
de stabilire a locului infracţiunii au fost legiferate de 
către Parlament la adoptarea noului Cod penal.8 

 Însă, ulterior, dar până la intrarea în vigoare a nou-
lui Cod penal, legiuitorul a renunţat la criteriile teoriei 
ubicuităţii şi, prin Legea nr.211-XV din 29.05.2003, 
a modificat art.12 C.pen., stabilind că locul săvârşirii 
infracţiunii se consideră locul unde a fost săvârşită ac-
ţiunea (inacţiunea) prejudiciabilă, indiferent de timpul 
survenirii urmărilor.9 Acest criteriu de stabilire a lo-
cului săvârşirii infracţiunii aparţine teoriei acţiunii, în 
concepţia căreia locul săvârşirii infracţiunii este acela 
al săvârşirii acţiunii, fără să intereseze locul în care 
s-a produs rezultatul prejudiciabil. Acest criteriu de * din franceză „ubicuité” – pretutindeni.
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stabilire a locului săvârşirii infracţiunii s-a dovedit a 
fi îngust. El satisface necesităţile aplicării legii penale 
infracţiunilor săvârşite numai pe teritoriul Republicii 
Moldova, însă este insuficient în rezolvarea situaţiilor 
în care activitatea infracţională se desfăşoară pe terito-
riul Republicii Moldova şi pe teritoriul a încă cel puţin 
al unui alt stat.

 De aceea, după ratificarea de către Republica 
Moldova a Convenţiei ONU împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate din 15.11.2000, Parlamentul 
a completat, prin Legea nr.336 din 16.12.2005, art.12 
C.pen. cu o nouă prevedere, prin care a dat eficienţă le-
gii penale a Republicii Moldova pentru toată întinderea 
desfăşurării infracţiunii, pretutindeni unde s-a realizat 
actul de executare, acţiunea, rezultatul care pot fi situ-
ate spaţial pe teritoriul diferitelor state.10 Astfel, art.12 
C.pen. în vigoare stabileşte în alin.(1) locul săvârşirii 
infracţiunii pe teritoriul Republicii Moldova, conform 
criteriilor teoriei acţiunii, iar în alin.(2) – locul săvâr-
şirii infracţiunii transnaţionale este stabilit conform 
regulilor elaborate de teoria ubicuităţii.

 Stabilirea locului infracţiunii săvârşite totalmen-
te pe teritoriul Republicii Moldova se face conform 
art.12 alin.(1) C.pen. după locul unde s-a realizat 
acţiunea sau inacţiunea prejudiciabilă, indiferent de 
locul survenirii urmărilor. Acest mod de stabilire a 
locului săvârşirii infracţiunii în practica judiciară nu 
creează mari dificultăţi pentru aplicarea legii penale 
conform principiului teritorialităţii, deoarece în Repu-
blica Moldova acţionează o lege penală unică pentru 
întregul teritoriu de sub jurisdicţia sa. De aceea, pentru 
aplicarea legii penale a Republicii Moldova conform 
principiului teritorialităţii, este suficient a stabili că 
acţiunea sau inacţiunea a fost săvârşită pe teritoriul 
Republicii Moldova, indiferent de faptul dacă actele 
de executare au fost realizate în diferite sate, raioane 
sau oraşe ale ţării noastre.

 Locul săvârşirii infracţiunii ca element obligatoriu 
sau facultativ al unor componenţe de infracţiuni, de 
asemenea, se consideră locul acţiunii sau inacţiunii 
prejudiciabile şi acest loc se stabileşte prin probe în 
fiecare caz concret în parte conform legii de procedură 
penală (art.96 C.proc.pen.).

 Regulile de stabilire a locului săvârşirii infracţiunii 
transnaţionale pe teritoriul Republicii Moldova prevă-
zute în art.12 alin.(2) C.pen. sunt similare celor stabilite 
în art.3 alin.(2) din Convenţia ONU împotriva crimina-
lităţii transnaţionale organizate din 15.11.2000. Aceste 
reguli au fost adoptate în scopul respectării de către 
Republica Moldova a obligaţiunilor sale de cooperare 
cu alte state în combaterea criminalităţii transnaţionale 
organizate. De aici rezultă că organele de jurisdicţie 

penală din Republica Moldova au fost împuternicite 
cu competenţa de a supune represiunii penale oricare 
activitate infracţională săvârşită pe teritoriul Republi-
cii Moldova în una din formele ei prevăzute de legea 
penală, dacă infracţiunea se comite şi în alte ţări.

 Prin expresia „săvârşirea infracţiunii transnaţiona-
le” din art.12 C.pen. se înţelege săvârşirea infracţiunii 
neconsumate sau consumate (art.25 C.pen.) în mai 
mult de un stat. În sensul art.12 C.pen., prin locul 
săvârşirii infracţiunii transnaţionale se are în vedere 
teritoriul Republicii Moldova şi al altor state în spaţiile 
cărora s-a desfăşurat activitatea în vederea săvârşirii 
infracţiunii.

 Dispoziţiile art.12 C.pen. cuprind 4 reguli care 
conţin criterii distincte de a considera infracţiunea trans-
naţională ca fiind săvârşită atât pe teritoriul Republicii 
Moldova, cât şi pe teritoriul altui stat.

 Conform regulii prevăzute de art.12 alin.(2) lit.a) 
C.pen., locul săvârşirii infracţiunii transnaţionale se 
consideră şi teritoriul Republicii Moldova, dacă actele 
de executare a infracţiunii se realizează atât pe terito-
riul Republicii Moldova, cât şi pe teritoriul unui sau al 
mai multor state. De exemplu, la reţinerea pe teritoriul 
Republicii Moldova a unei partide de substanţe nar-
cotice, procurate într-un stat străin şi expediate prin 
tranzit pentru a fi înstrăinate pe teritoriul altui stat, 
locul săvârşirii acestei infracţiuni transnaţionale va fi 
teritoriul Republicii Moldova.

 Dacă actele de pregătire a infracţiunii, planificarea, 
organizarea, conducerea sau controlul acesteia se rea-
lizează pe teritoriul Republicii Moldova, iar săvârşirea 
nemijlocită a infracţiunii are loc pe teritoriul unuia sau 
al mai multor state, şi invers, locul săvârşirii infracţi-
unii transnaţionale se consideră şi teritoriul Republicii 
Moldova (art.12 alin.(2) lit.b) C.pen.). De exemplu, 
dacă fabricarea sau procurarea instrumentelor sau a 
altor obiecte destinate prin natura lor la fabricarea de 
monedă falsă a avut loc pe teritoriul Republicii Mol-
dova, iar fabricarea cu ajutorul acestor instrumente sau 
mijloace are loc pe teritoriul altui stat, locul săvârşirii 
infracţiunii va fi şi teritoriul Republicii Moldova.

 Regula prevăzută de art.12 alin.(2) lit.c) C.pen. 
dă dreptul de a considera locul săvârşirii infracţiunii 
transnaţionale şi teritoriul Republicii Moldova, dacă 
un grup criminal organizat sau o organizaţie criminală 
care activează pe teritoriul Republicii Moldova este 
implicată în săvârşirea infracţiunii pe teritoriul altui 
stat, şi invers. În afară de aceasta, participarea la orice 
asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de 
asistenţă, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acţiu-
nilor de spălare a banilor pe teritoriul unui stat străin 
constituie infracţiunea prevăzută de art.243 alin.(1) 
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lit.d) şi alin.(4) C.pen. În acest caz, locul săvârşirii 
infracţiunii este de asemenea şi teritoriul Republicii 
Moldova.

 Atunci când acţiunile infracţionale au fost săvârşite 
într-un stat străin, iar consecinţele grave au survenit pe 
teritoriul Republicii Moldova, şi invers, locul săvârşirii 
infracţiunii transnaţionale se consideră şi teritoriul 
Republicii Moldova (art.12 alin.(2) lit.d) C.pen.). De 
exemplu, în cazul intoxicării atmosferei prin acţiuni sau 
inacţiuni intenţionate săvârşite pe teritoriul altui stat, 
dar care pot provoca o catastrofă ecologică pe teritoriul 
Republicii Moldova, locul săvârşirii infracţiunii de 
ecocid (art.136 C.pen.) poate fi considerat şi teritoriul 
Republicii Moldova.

 Regulile menţionate dau temei de a concluziona 
că în cazul infracţiunii transnaţionale toate activităţile 
infracţionale săvârşite în Republica Moldova şi în alte 
state în ansamblul lor constituie o singură infracţiune 
unică conform legii penale atât a Republicii Moldova, 
cât şi a fiecărui stat unde ea s-a manifestat spaţial. De 
aceea, considerăm că, în cazul infracţiunii transnaţi-
onale, pentru a respecta principiul non bis in idem, 
garantat de art.7 C.pen. şi de art.22 C.proc.pen., Repu-
blica Moldova poate aplica legea sa penală numai cu 
condiţia că persoanele participante la ea, în momentul 
descoperirii ei nu au fost trase la răspundere penală în 
alt stat pentru activităţile săvârşite în vederea realizării 
infracţiunii.

 În practica organelor de jurisdicţie penală a Re-
publicii Moldova au fost adoptate şi hotărâri în acest 
sens. De exemplu, la 11 noiembrie 2005 organul de 
urmărire penală al Serviciului Vamal a prezentat Pro-
curaturii Generale un proces-verbal din 10 noiembrie 
2005 privind pornirea urmăririi penale în baza art.248 
alin.(5) lit.d) C.pen. pentru confirmare şi fixarea ter-
menului de urmărire penală. Drept temei de pornire a 
urmăririi penale a servit faptul trecerii frontierei de stat 
la 03.10.2005 de către A.I. cu automarfarul, nedecla-
rând şi tăinuind de la controlul vamal 51244 pachete 
de ţigări de provenienţă autohtonă, evaluată la 65 980 
lei moldoveneşti. Despre contrabandă autorităţile Re-
publicii Moldova au aflat de la postul de televiziune 
românesc „PRO TV” care a comunicat că ţigările au 
fost depistate de către autorităţile vamale române la 
intrarea în România la vama Galaţi – Giurgiuleşti, iar 
A.I. pentru săvârşirea acestei fapte a fost sancţionat 
de către autorităţile române cu o amendă în mărime 
de 40 mln. lei şi cu confiscarea ţigărilor.

 Procuratura Generală, prin ordonanţa din 11 no-
iembrie 2005, a recunoscut începerea urmăririi penale 
ca ilegală şi a anulat procesul-verbal din 10.11.2005, 
din motivul că A.I. a fost deja sancţionat de către 

autorităţile române pentru această faptă, iar, conform 
convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova 
este parte şi art.22 C.proc.pen., nimeni nu poate fi ur-
mărit penal, judecat sau pedepsit de două sau de mai 
multe ori pentru aceeaşi faptă.11

 Organele de urmărire penală şi instanţele judecă-
toreşti, stabilind faptul că infracţiunea transnaţională 
s-a săvârşit şi pe teritoriul Republicii Moldova, sunt 
obligate să aplice legea penală a Republicii Moldova 
conform competenţei sale într-un mod compatibil cu 
principiul egalităţii suverane şi al integrităţii teritoriale 
a statelor în care, de asemenea, s-a săvârşit infracţiu-
nea, precum şi cu cel al neintervenţiei în afacerile lor 
interne. În acest scop, pentru a-şi exercita competenţa, 
autorităţile de jurisdicţie penală ale Republicii Moldova 
trebuie să se informeze dacă în celelalte state a fost 
sau nu pornită urmărirea penală sau o altă procedură 
judiciară privind aceeaşi faptă, pentru a se consulta şi 
a-şi coordona acţiunile.12 

Note:

1 A se vedea: Н.С. таганцев. Русское уголовное право. Общая 
часть. том 1. – тула: Автограф, 2001, p.260-262; C.Barbu. 
Aplicarea legii penale în spaţiu şi timp. – Bucureşti: Editura Şti-
inţifică, 1972, p.30-47; A.Mariţ. Drept penal. Partea Generală. 
Vol.1. – Chişinău, 2002, p.63-65; etc.

2 A se vedea: M.Zolyneak. Drept penal. Partea Generală. Vol.1. 
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Trafficking is one of the most dangerous forms of violence against youth. Trafficking violates the 

fundamental human rights. Trafficking is a major problem in Moldova, which is widely recognized as 
one of the biggest source countries in the region for victims of trafficking. The report of the International 
Organization for Migration (IOM) states that the Ukraine, Belarus and Moldova have supplied 225.000 
“slaves” in Europe. This publication was funded by the Oak Foundation.

распространенных и социально терпимых нару-
шений прав человека. Стоимость ущерба, причи-
няемого женщинам, семьям и общинам, является 
серьезнейшим препятствием на пути к сокращению 
масштабов нищеты, к обеспечению равенства 
между мужчинами и женщинами и к реализации 
других целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия.

Правительство Молдовы отметило: «Для Рес-
публики Молдова, торговля людьми не является 
новым явлением и составляет самую вульгарную 
форму дискриминации и насилия над людьми, как 
и современную форму рабства».

торговля людьми – одна из наиболее острых 
проблем современности.1 Сексуальная эксплуата-
ция, принудительный труд, долговая кабала, экс-
плуатация детского труда, «домашнее» рабство, 
попрошайничество, насильственное использование 
людей в вооруженных формированиях, торговля 
людьми для трансплантации органов и тканей – все 
это чудовищные формы одного и того же престу-
пления.

Согласно Протоколу ООН о предупреждении 
и пресечении торговли людьми, особенно женщи-
нами и детьми, и наказании за нее, дополняющему 
Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной пре-
ступности, трафик людей означает осуществляемые 
в целях эксплуатации вербовку, перевозку, пере-
дачу, укрывательство или получение людей путем 
угрозы силой или ее применения или других форм 

трафик  людей  как  форма  насилия
Борис СоСна, 

доктор права, и.о. профессора Университета Европейских Знаний
андрей БоршевСкий, 

доктор права, старший научный сотрудник Института культурного наследия 
Академии наук Молдовы

касым ЯрмилиЯ, 
эксперт Проекта по борьбе с насилием (Проект осуществляется при поддержке Oak Фонда)

асилие, совершаемое на половой почве, веро-
ятно, является одним из самых повсеместно 

принуждения, похищения, мошенничества, обма-
на, злоупотребления властью или уязвимостью 
положения, либо путем подкупа, в виде платежей 
или выгод, для получения согласия лица, контроли-
рующего другое лицо. Эксплуатация включает, как 
минимум, эксплуатацию проституции других лиц 
или другие формы сексуальной эксплуатации, при-
нудительный труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное состояние или 
извлечение органов.

торговля людьми, иногда характеризуемая как 
«самая крупная торговля рабами в истории», начи-
нает опережать контрабанду наркотиков как самый 
быстро развивающийся в мире вид незаконного 
предпринимательства. Согласно подготовленному 
в 2005 году докладу Государственного депар-
тамента США, ежегодно от 600 000 до 800 000 
человек становятся предметом торговли в целях 
их использования для принудительного труда, при 
чем большинство из них – в целях коммерческой 
сексуальной эксплуатации. Примерно 80 процен-
тов из них составляют женщины и девочки и почти 
50 процентов являются несовершеннолетними. 
Около двух миллионов детей, в основном, как по-
лагают, девочки, становятся секс рабами в прино-
сящей многомиллиардные доходы коммерческой 
индустрии секса. Оценки масштабов торговли 
людьми в некоторых странах являются еще более 
высокими. В 2000 году тревожные темпы распро-
странения торговли людьми в целях сексуальной 
эксплуатации побудили Генеральную Ассамблею 
Организации Объединенных Наций принять Про-
токол к Конвенции ООН против транснациональ-
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ной организованной преступности с целью защиты 
женщин и детей. В 2005 году   Совет Европы также 
принял конвенции, касающиеся торговле людьми. 
Все большее число развитых и развивающихся 
стран принимают законы о борьбе с торговлей 
людьми и все больше направляют свою политику 
в это русло.

В 2008 году Госдепартамент США внес нашу 
республику в «черный список» стран, где хуже 
всего обстоят дела в области борьбы с торговлей 
людьми, включая несовершеннолетних.

торговля людьми продолжает оставаться для   
Республики Молдова сложной проблемой, тре-
бующей неотложного решения. Имеющиеся дан-
ные показывают, что в 2000–2007 годы граждане 
Республики Молдова подвергались эксплуатации 
в 32 странах мира. О серьезности ситуации сви-
детельствует и тот факт, что в настоящее время 
Республика Молдова остается страной–источником 
торговли людьми. В меньшей степени Республика 
Молдова является страной транзита жертв торгов-
ли людьми из стран бывшего Советского Союза в 
страны Европы. Зарегистрированы случаи торговли 
людьми с целью извлечения органов и тканей.     
В большинстве случаев жертвами торговли людь-
ми становятся частные лица, а при эксплуатации с 
целью попрошайничества – несовершеннолетние 
и матери с детьми. Чаще всего жертвами торговли 
людьми являются малоимущие сельские жители, в 
основном молодежь без профессии и без работы, 
в том числе лица, подвергшиеся насилию в семье. 
В Республике Молдова имеет место и внутренняя 
торговля людьми: сельские жители становятся 
жертвами торговли людьми в больших городах 
страны. В этой связи, неправительственные орга-
низации (общественные и религиозные) и между-
народные организации прилагают значительные 
усилия для осуществления мер по предупрежде-
нию торговли людьми, для идентификации жертв 
торговли людьми и предоставления им помощи в 
рамках программ по предупреждению и борьбе с 
данным явлением.

тенденции свидетельствуют, что возрастные 
рамки торговли людьми продолжают расширяться. 
Все чаще регистрируются случаи, когда жертвами 
торговли людьми становятся лица старше 25 лет, а 
также дети, в то время как в предыдущем периоде 
жертвами торговли людьми в основном являлись 
лица в возрасте 18–25 лет. Способы вербовки и 
перевозки жертв торговли людьми за границу, 
а также способы их эксплуатации становятся 
все более разнообразными. Участились случаи, 

когда бывшие жертвы торговли людьми сами 
становятся преступниками, вербуя других людей. 
На национальном уровне не существует единой 
системы сбора информации о торговле людьми. 
Учреждения, осуществляющие деятельность по 
предупреждению и борьбе с торговлей людьми, 
предоставляют различные статистические данные, 
исходя из специфики их функций в области борьбы 
с данным явлением или предоставления помощи 
жертвам торговли людьми.2

В Молдове принята Стратегия Национальной 
системы перенаправления для предоставления за-
щиты и помощи жертвам и потенциальным жертвам 
торговли людьми (НСП).

Целью Стратегии является обеспечение систем-
ного подхода к предоставлению защиты и помощи 
жертвам и потенциальным жертвам торговли 
людьми, а также обеспечение соблюдения прав 
человека.

Основной задачей Стратегии является внедрение 
системного подхода к предоставлению защиты и 
помощи жертвам и потенциальным жертвам тор-
говли людьми.

Стратегия направлена на реализацию следую-
щих специфических задач:

– развитие системы предоставления защиты и 
помощи жертвам торговли людьми на основе си-
стемного подхода;

– приведение нормативно-правовой базы по 
предупреждению и борьбе с торговлей людьми в 
соответствие с положениями международных до-
говоров в данной области;

– обеспечение доступа жертв и потенциальных 
жертв торговли людьми к качественным услугам;

– повышение профессиональной квалификации 
кадров в области предоставления защиты и помо-
щи жертвам и потенциальным жертвам торговли 
людьми;

– укрепление институциональной основы в об-
ласти предупреждения и борьбы с торговлей людь-
ми на всех уровнях публичного управления;

– развитие системы защиты жертв торговли 
людьми – свидетелей, участвующих в уголовном 
процессе;

– разработка механизма финансирования мер по 
предоставлению защиты и оказанию помощи жерт-
вам и потенциальным жертвам торговли людьми;

– разработка инструментов и процедур перена-
правления жертв и потенциальных жертв торговли 
людьми в рамках НСП;

– развитие системы мониторинга и оценки жертв 
и потенциальных жертв торговли людьми;
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– создание системы сбора информации о 
предупреждении торговли людьми и борьбе с ней 
с соблюдением принципа защиты персональных 
данных;

– развитие социального партнерства в области 
предупреждения и борьбы с торговлей людьми в 
рамках НСП;

– информирование населения по проблемам 
предупреждения торговли людьми и борьбы с 
ней.

Меры по внедрению Стратегии направлены на 
борьбу с торговлей людьми.

Развитие системы предоставления защиты и 
помощи жертвам торговли людьми осуществляется 
на основе системного подхода путем:

– укрепления институциональной основы в 
области предупреждения и борьбы с торговлей 
людьми на всех уровнях публичной власти;

– создания НСП;
– определения структуры, ответственной за об-

щую координацию действий в рамках НСП;
– развития системы мониторинга и оценки жертв 

и потенциальных жертв торговли людьми.
Приведение нормативно-правовой базы в обла-

сти предупреждения и борьбы с торговлей людьми 
в соответствие с положениями международных до-
говоров в данной области предусматривает:

 – разработку положений, регулирующих по-
рядок организации и обеспечения предоставления 
защиты и помощи жертвам и потенциальным 
жертвам торговли людьми, в том числе защиты 
жертв-свидетелей, и др.;

– внесение изменений в Положение Мини-
стерства социальной защиты, семьи и ребенка 
о координации действий на всех уровнях НСП. 
Координация осуществляется на национальном/
транснациональном уровне – Национальным коми-
тетом по борьбе с торговлей людьми; на местном 
уровне – территориальными комиссиями по борьбе 
с торговлей людьми. При этом общее руководство 
находится в ведении Министерства социальной 
защиты, семьи и ребенка, а операционный аспект 
реализуется многопрофильной группой, действую-
щей на местном/национальном/транснациональном 
уровнях;

– разработку положения о деятельности много-
профильной территориальной группы в рамках 
НСП;

– разработку и заключение двусторонних со-
глашений между государствами об идентификации 
и репатриации жертв и потенциальных жертв тор-
говли людьми;

– разработку минимальных стандартов качества 
услуг по предоставлению защиты и помощи жерт-
вам и потенциальным жертвам торговли людьми;

– разработку механизма аккредитования услуг 
по предоставлению защиты и помощи жертвам и 
потенциальным жертвам торговли людьми.

Обеспечение доступа жертв и потенциальных 
жертв торговли людьми к качественным услугам 
осуществляется посредством:

– предоставления специальной защиты и помо-
щи детям-жертвам и потенциальным жертвам тор-
говли людьми исходя из высших интересов ребенка, 
направленных на интеграцию (реинтеграцию) 
ребенка в семью и общество, на предоставление 
немедленной защиты с учетом мнения ребенка и 
степени зрелости его суждений, обеспечивая при 
этом присутствие и согласие родителей или закон-
ных представителей ребенка;

– развития системы государственного социаль-
ного обеспечения для предоставления защиты и 
помощи жертвам и потенциальным жертвам тор-
говли людьми, в том числе детям, в соответствии 
с политикой государства в отношении реформиро-
вания системы социальной защиты семьи и прав 
ребенка;

– развития местной сети услуг по предоставле-
нию защиты и помощи жертвам и потенциальным 
жертвам торговли людьми в партнерстве с донора-
ми и гражданским обществом; 

– оснащения созданной системы услуг оборудо-
ванием и материалами.

Повышение профессиональной квалификации 
кадров, работающих в области предоставления за-
щиты и помощи жертвам и потенциальным жертвам 
торговли людьми, осуществляется посредством:

– разработки программ/модулей первоначальной 
и непрерывной профессиональной подготовки спе-
циалистов в рамках НСП по предупреждению тор-
говли людьми и предоставлению помощи жертвам 
и потенциальным жертвам торговли людьми;

 – разработки учебных материалов для внедре-
ния модулей профессионального обучения; 

– внедрения программы профессиональной 
подготовки специалистов в области социальной 
защиты, занимающихся предупреждением торговли 
людьми и оказанием помощи жертвам и потенци-
альным жертвам торговли людьми;

– создания системы аттестации кадров в обла-
сти социальной защиты, занимающихся предупре-
ждением торговли людьми и оказанием помощи 
жертвам и потенциальным жертвам торговли 
людьми.
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Необходимо также разработать механизм финан-
сирования мер по предоставлению защиты и по-
мощи жертвам и потенциальным жертвам торговли 
людьми включая создание программы поддержки 
жертв торговли людьми.

Создание системы сбора информации о преду-
преждении и борьбе с торговлей людьми, с соблю-
дением принципа защиты персональных данных, 
осуществляется путем разработки:

– концепции информационной системы сбора 
данных;

– положения об управлении информационной 
системой;

– типового соглашения о порядке сбора, обра-
ботки и обмена информацией о случаях торговли 
людьми (между поставщиками информации и ее 
хранителем – Министерством социальной защиты, 
семьи и ребенка).

Развитие социального партнерства в области 
предупреждения и борьбы с торговлей людьми в 
рамках НСП осуществляется посредством:

– заключения общего соглашения о сотрудниче-
стве между участниками НСП, а также двусторон-
них соглашений о сотрудничестве;

– консолидации межведомственных структур 
для координации действий участников НСП на 
различных уровнях: на центральном уровне – экс-
пертных групп; на районном уровне – территори-
альных комиссий по борьбе с торговлей людьми и 
многопрофильных координационных групп;

– продвижения партнерства между государ-
ственными структурами и гражданским обществом 
в процессе разработки и внедрения политики в 
данной области.

Информирование населения по вопросам 
предупреждения и борьбы с торговлей людьми 
осуществляется путем:

– разработки стратегии коммуникации в рамках 
НСП;

– разработки информационных материалов о 
торговле людьми;

– поддержки деятельности средств массовой 
информации, связанной с проблемой борьбы про-
тив торговли людьми;

– проведения информационных кампаний в об-
ласти предупреждения торговли людьми.3 

Важным шагом на пути борьбы с трафиком стало 
создание территориальных комиссий по пресече-
нию торговли людьми. 

территориальная комиссия осуществляет свою 
деятельность на основе принципов:

 а) законности;

 b) уважения основополагающих прав и свобод 
человека;

 c) разделения и взаимодействия властей;
 d) коллегиальности и взаимного уважения;
 e) ответственности членов комиссии за испол-

нение обязанностей, которые закреплены за ними 
как за представителями компетентных органов и 
членами комиссии;

 f) публичности и прозрачности согласно за-
кону;

 g) сотрудничества с гражданским обществом;
 h) других основных принципов пресечения 

торговли людьми.4

территориальная комиссия является консуль-
тативным органом, задачей которого является 
консолидация усилий органов территориально-
административных единиц, наделенных полно-
мочиями в области пресечения торговли людьми, 
а также определение согласованных целей и 
мероприятий по предупреждению и пресечению 
торговли людьми. 

В целях выполнения своих задач, территориаль-
ная комиссия выполняет следующие функции:

 а) организует информационные кампании, семи-
нары и встречи в городах, селах административно-
территориальных единиц в целях информирования 
населения о последствиях нелегальной миграции 
и торговли людьми;

 b) координирует деятельность по предупрежде-
нию и пресечению торговли людьми, по оказанию 
защиты и помощи жертвам торговли людьми;

 c) сотрудничает с местными публичными вла-
стями, правоохранительными органами, неправи-
тельственными организациями и представителями 
организаций гражданского общества, действующих 
на местах, в целях предоставления защиты и помо-
щи жертвам торговли людьми и особенно с пред-
ставительством Международной организации по 
миграции в Кишинэу;

 d) осуществляет на местном уровне деятель-
ность по предупреждению торговли людьми, в 
том числе детьми, меры, установленные в Нацио-
нальном плане по предупреждению и пресечению 
торговли людьми и законодательством в данной 
области;

 e) периодически оценивает и мониторизирует 
мероприятия по предупреждению и пресечению 
торговли людьми, осуществленные государствен-
ными органами на местах, информирует соответ-
ствующие органы власти, Национальный комитет 
и вносит предложения по улучшению данной 
деятельности;
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 f) предоставляет информационную, организа-
ционную и практическую поддержку государствен-
ным органам, привлеченным к процессу предупре-
ждения и пресечения нелегальной миграции и 
торговли людьми;

 g) сотрудничает с подобными комиссиями дру-
гих административно-территориальных единиц;

 h) внедряет учебные программы по предупре-
ждению и пресечению торговли людьми для лиц 
из социально уязвимых групп и для служащих, 
принимающих участие в этой деятельности;

 i) оказывает помощь в разработке исследова-
тельских, аналитических программ и по сбору 
статистических данных по торговле людьми;

 j) составляет полугодовые и годовые отчеты, 
информационные справки о деятельности тер-
риториальной комиссии, с их представлением в 
Национальный комитет.5

В Молдове насчитывается несколько десятков 
общественных организаций, занимающихся дея-
тельностью по предупреждению трафика людей, а 
также оказывающих помощь его жертвам. 

Благодаря ведущим международным орга-
низациям, рассматривающим, помимо прочего, 
предупреждение и борьбу с трафиком людей в ка-
честве цели своей деятельности, таким как Органи-
зация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), Международная организация по миграции 
и другим, региональные неправительственные ор-
ганизации могут осуществлять успешную борьбу 
с трафиком людей.

В настоящее время Центр развития демократии 
и гражданского общества Республики Молдова и 
Институт демократии проводят широкий проект 
по противодействию насилию в Молдове (при под-
держке Oak Фонда). Проект стал важным событием 

в жизни Молдовы, способствовал росту знаний 
полицейских о проблемах насилия и борьбы с ним. 
Мероприятия, проводимые в рамках проекта, выз-
вали большой интерес в Молдове, внесли важный 
вклад в развитие современных методов борьбы с 
насилием в нашей стране.

Практическая направленность мероприятий это-
го проекта способствовала большему привлечению 
бенефициаров к участию в этих мероприятиях, 
повышению их активности в борьбе с насилием 
над женщинами. 

Как отмечали участники семинаров, они узнали 
много нового и смогут использовать полученные 
знания в своей работе. Доступность, важность и 
практическая значимость тем семинаров обусло-
вили большое количество их участников.
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SuMMARY
In the clause the intermediary is analyzed as a kind of business, alongside with others, to its adjacent 

concepts of conditions of development of the constitutional bases of market economy and human rights, 
and the citizens employed in these kinds of activity.

necesar să determinăm  rolul şi locul lor  în cadrul rela-
ţiilor  economiei de  piaţă  şi să le comparăm cu  textul 
constituţiilor statelor europene şi ale CSJ, inclusiv  a 
Republicii Moldova.  

În aspect economico-juridic, intermedierea  este 
recunoscută şi definită de Codul civil al  Republicii 
Moldova ca un act unde o parte (intermediarul) se 
obligă faţă de cealaltă parte (client) să acţioneze în 
calitate  de mijlocitor  la încheierea  unui  sau mai 
multor  contracte  între aceasta şi terţ.2  Intermedierea  
comercială   se caracterizează prin aceea că persoana 
(fizică sau juridică), ca titular de drepturi şi obligaţii,   
desfăşoară  activitate profesională pentru alte persoa-
ne, fără împuterniciri permanente  în bază de contract, 
de intermediere a contractelor de  achiziţionare sau 
vânzare de bunuri sau titluri  de valoare, de asigurări, 
de operaţiuni bancare, de transport de bunuri, de în-
chiriere de bunuri  ale circuitului  comercial (art.1190  
C.civ. RM).

Aşadar, antreprenoriatul este  activitatea de fa-
bricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare 
a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni  şi de asociaţiile  
acestora în mod  independent, din proprie iniţiativă, 
în numele lor, pe riscul  propriu şi sub  răspunderea  
lor  patrimonială  cu scopul  de a-şi   asigura  o sursă  
permanentă de venituri.3

 Deci, observăm că  intermedierea  comercială, ca 
şi antreprenoriatul,  sunt  consfinţite prin legi organice 
naţionale,  participă în mai multe domenii de activitate  
în cadrul relaţiilor economiei de piaţă şi este definită 
ca o meserie profesională alături de alte profesii şi  nu 
poate fi ignorată.  Astfel, pe piaţa Republicii Moldova  
antreprenoriatul activează şi prin   intermediari care au 

PRObLEMA  CORELăRII   INTERMEDIEREI  CU  
ANTREPRENORIATUL  ŞI  ROLUL  LOR  îN  DEzVOLTAREA 

CONSTITUŢIONALă  CONTEMPORANă  
 Vasile IGNAtIeV, 

doctor în drept, colaborator ştiinţific coordonator  la Institutul de Istorie, Stat şi  Drept  al AŞM  
Ilie  mămăligă, 

doctor în drept, colaborator  ştiinţific superior la Institutul de Istorie, Stat şi Drept  al AŞM                   

entru  a  examina    intermedierea în corelare cu  
activitatea  de antreprenoriat1 (de comerţ)   este 

dobîndit un caracter permanent în prestarea serviciilor 
şi exercitarea  lucrărilor, ceea ce reprezintă o interpă-
trundere a  acestor  două noţiuni; ambele  activităţi 
participă la dezvoltarea  continuă a relaţiilor economiei 
de piaţă. 

Cu toate  că  noţiunile de intremediere şi activitate 
de întreprinzător sunt reflectate în multiple acte legis-
lative ale Republicii Moldova,  aceste şi alte categorii  
economice la ora actuală  fiind interdependente, în anii 
’90 ai secolului al XX-lea   nu şi-au găsit reflectare 
directă nici în conştiinţa oamenilor, nici în Constituţia 
Republicii Moldova. Cum putem explica cauzele apa-
riţiei  acestui  fenomen economic?   

În primul rând,  în conştiinţa savanţilor, legiuitorilor 
şi  a  oamenilor simpli intermedierea  încă mult timp 
se asocia cu  categoriile de speculaţie,  speculant,  vân-
zător,  cu care  pe parcursul  unei perioade îndelungate 
de timp a operat legislaţia sovietică. 

În al doilea rând, Constituţia  Republicii Moldova  
a fost adoptată  în perioada  de apariţie a  economiei 
de piaţă. În ea nu este fixat direct  dreptul fiecăruia la 
activitatea de antrepenoriat,  dar Legea Fundamentală 
creează condiţii   reale şi recunoaşte piaţa, libera ini-
ţiativă  economică, concurenţa loială ca factori  care 
stimulează  economia (art.9). Statul, în acest sens, şi-a 
luat angajamentul să asigure libertatea comerţului şi 
a activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei 
loiale pentru a crea condiţii unei economii de piaţă 
funcţionale (art.126).

Aşadar, concurenţa are nevoie de  protecţie şi 
pentru aceasta agenţii economici trebuie să  respec-
te dreptul  la libera concurenţă în limitele legislaţiei, 
tradiţiile şi regulile  de corectitudine şi onestitate în 
afaceri, fiindu-le interzis abuzul de situaţia dominantă 
şi lezarea  intereselor legitime  ale consumatorului. 
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Organele publice competente sunt obligate să prote-
jeze drepturile  agentului economic sau ale cetăţeanu-
lui  împotriva activităţii  monopoliste  şi concurenţei 
neloiale.  În situaţia încălcării  legislaţiei cu privire 
la  protecţia concurenţei, subiecţii de drept poartă răs-
pundere administrativă, iar prejudiciile cauzate  ur-
mează să fie reparate în ordine civilă  de către agentul 
economic responsabil.

În al treilea rând,   la mulţi  cetăţeni, inclusiv la clasa 
politică, la acea vreme  nu s-a format  încă conştiinţa 
de întreprinzător,  deoarece  în perioada  sovietică, în 
virtutea cauzelor obiective,  s-a înrădăcinat o atitudine 
negativă  faţă de speculaţie  şi speculanţi,  sancţionaţi în 
mod penal,  ceea ce a   şi determinat nereglementarea 
categoriei de antreprenoriat  în Legea Fundamentală 
a Republicii Moldova.   Totodată, legislaţia organică 
naţională la începutul secolului al XXI-lea  stimulează  
activitatea de întreprinzător pentru  funcţionarea şi 
dezvoltarea  normală şi durabilă a  relaţiilor  economice 
în   toate domeniile  vieţii sociale.  

Sistemul de drept al Republicii Moldova este ori-
entat la ora actuală spre crearea  unui cadru juridic 
favorabil  mediului de afaceri şi climatului investi-
ţional  pentru dezvoltarea  social-economică şi spre 
reglementarea relaţiilor economiei de piaţă, în special  
dintre autorităţile publice şi  întreprinzători. Astfel, 
la baza  activităţii de întreprinzător  stau următoa-
rele principii: previzibilitatea, transparenţa, analiza 
impactului de reglementare, reglementarea materială 
şi procedurală,  echitabilitatea relaţiilor dintre stat şi 
întreprinzător4 etc. 

Totodată,  urmează  să  precizăm că termenul 
speculaţie a apărut demult  şi a provenit de la latinescul 
speculatio, ceea ce semnifică examinare, urmărire. În 
Dicţionarul   contemporan  de termeni străini, noţiunea 
de speculaţie  semnifică: 1. Vânzarea şi revânzarea  di-
verselor mărfuri  cu scop de profit. 2. Vânzarea-cumpă-
rarea  unor hârtii  de valoare  la birjă (acţiuni, obligaţii, 
titluri de credit etc.) cu scopul  de a primi  un profit  
speculativ  din diferenţa  între  cumpărarea şi vânzarea  
acestor   valori.  3. Fundamentat  pe  careva  intenţie,  
orientat  la utilizarea  a ceva în scop de profit.     

În ştiinţa economică  noţiunea de  speculaţie  se 
determină  ca  extragerea de profit   cu utilizarea  di-
ferenţei  dintre  preţuri în timp. Asemenea modalitate 
de dobândire a profitului la marfă  era bine  cunoscută 
încă în antichitate. 

Dacă e să privim în istoria antică a civilizaţiei 
umane, atunci vom constata că primul om care, po-
trivit conceptului contemporan,  poate fi  considerat   

antreprenor a fost Iosif, feciorul lui Iacob şi al Rahilei,  
care a nimerit în Egipt. El se folosea de capacitatea 
ce i-a fost dată de la Dumnezeu  de a interpeta visele. 
Odată  faraonul  a visat  un vis. Interpretându-l, Iosif 
i-a explicat faraonului  că acesta semnifică şapte ani   
roditori, după care vor urma şapte ani  de secetă. Atunci 
faraonul l-a numit pe Iosif  şef  principal pe colectarea  
surplusurilor de  grâne, astfel încât aceste  surplusuri  
să le permită a supravieţui anii de secetă. În anuii ro-
ditori  Iosif  cumpăra  la un preţ redus  surplusurile de  
grâu. Pe timp de secetă, Iosif  a vândut  grâul  la un 
preţ ridicat şi astfel  dânsul a  acumulat mari bogăţii.  
Deci,  condiţional, Iosif   poate fi   considerat  prima 
birjă  care cumpăra  marfă la un preţ   mic  cu scopul 
de a o  vinde la un preţ mai  ridicat. 

Speculanţii pot fi întâlniţi  şi la piaţa  hârtiilor de  
valoare, a mărfurilor  agricole, metalelor, valutelor 
străine, a imobilului şi a altor  bunuri. La ora actuală, 
locul principal  unde se întâlnesc  speculanţii îl repre-
zintă birjele.     

Speculaţia la  birjă  reprezintă  obţinerea prin in-
termediul  afacerilor la birja  de fond a unui profit  din 
contul  diferenţei  între  cursul  hârtiilor de valoare  la 
momentul actelor încheierii şi executării.5  

Urmează să precizăm că  în unele state europene  
se reflectă  publicitatea, echitatea şi esenţa socială  a 
noţiunii de  speculaţie. Când ea serveşte nu unor par-
ticulari, ci  intereselor sociale   ale unor anumite  cate-
gorii  de întreprinzători, de exemplu, cooperatorilor şi 
meşteşugarilor. Astfel, în art.45 al Constituţiei italiene 
din 1947  se prevede că Republica  recunoaşte    funcţia 
socială a cooperaţiei  fundamentată  pe ajutor reciproc 
şi care nu urmăreşte scopul unei speculaţii  private. 
Legea Fundamentală susţine  dezvoltarea  cooperaţiei 
şi o asigură, prin mijloace necesare, pe calea unui 
control. Legea  prevede la fel protecţia  şi dezvoltarea  
meşteşugurilor.6 

În art.44 al Constituţiei italiene  se conţin  şi alte 
norme care stabilesc echitatea socială. În particular, 
în acelaşi articol se prezumează că în scopul atingerii 
unei exploatări a pământului  şi determinării  unor re-
laţii sociale echitabile  legea  impune  obligaţii  pentru  
proprietatea de pământ privată, stabileşte mărimile 
limite ale acestei  proprietăţi vizând domeniile şi zonele 
agricole, influenţează bonitatea  pământului,  crearea  
unor pământuri  majore  şi reconstruirea unităţilor  de 
producţie; susţine  proprietatea  mică şi mijlocie.7 

Considerăm că în legislaţie  termenul speculaţie este 
înlocuit cu  noţiunea activitate de antreprenoriat, luând 
în considerare legalitatea, echitatea, buna-credinţă şi 
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alte principii generale de drept etc.  Totodată,  inter-
medierea ilegală, sau neloială,  şi reprezintă  speculaţie 
privată. Deoarece în majoritatea constituţiilor  termenul 
de întreprinzător nu este utilizat, totuşi dreptul   omului  
şi al cetăţeanului  de a se ocupa cu  intermedierea decur-
ge  din dreptul general  de a se ocupa cu  activitatea de 
antreprenoriat (comerţ), deoarece această noţiune este 
mai largă  decât cea de    intermediere   şi alte noţiuni 
ce vizează această activitate. Sau, altfel spus, este un 
gen de activitate antreprenorială.

Astfel, potrivit  art.42 din Constituţia Ucrainei8, 
fiecare are dreptul la activitate de antreprenoriat nein-
terzisă de lege. În statele  cu economie de piaţă terme-
nul de intermediere  aplicat la activitatea de muncă a 
cetăţeanului  este stipulat în Constituţie (de exemplu, 
în Constituţia  RFG). Astfel, potrivit art.74  din Le-
gea Fundamentală  a Republicii Federale Germania,9 
competenţa  legislativă  de concurenţă  se reflectă  în 
următoarele domenii:  „dreptul la muncă, inclusiv la  
organizarea producţiei, protecţia muncii şi  intermedie-
rea  în cadrul asigurărilor sociale, inclusiv asigurarea 
de şomaj” (pct.12). Astfel, putem concluziona că inter-
medierea  nu este numai un tip de atreprenoriat,  dar şi o 
activitate de muncă. În doctrină, la fel ca şi în legislaţie,  
există  diverse definiţii ale  intermedierii. Unii autori, 
precum S.M. Maturenko,  interpretează  intermedierea 
ca tip de activitate de antreprenoriat, sub care se înţe-
lege  funcţiile intermediare, adică prestarea de servicii, 
legate de mişcarea mărfurilor pe piaţă,  transmiterea 
lor  de la producător  către  consumator.10 Susţinem 
asemenea opinie, deoarece intermedierea  participă  
la  reglementarea  anumitor  relaţii  social-economice 
(prestarea  de servicii) între producător şi consumator. 
Alţii  tratează  intermedierea ca mijloc  de  soluţionare 
a litigiilor  (alternative dissputes resolution).  Şi în 
terminologia engleză  gasim termenul „mediator”, 
care, tradus în română, înseamnă „mijlocitor”. Care-i  
interpendenţa între noţiunea de  intermediar  şi cea de  
antreprenoriat?

Comerţul  reprezintă un  cumul de procese  şi 
operaţii orientate la săvârşirea  vânzării-cumpărarii  a 
mărfurilor  în scopul  asigurării   cererii de cumpărare  
şi obţinerii  profitului. Dar, obţinerea profitului repezin-
tă unul dintre cele mai  principale semne  ale noţiunii 
de  antreprenoriat. Pe piaţa actuală cumulul de relaţii 
comerciale îl execută  intermediarul. Antreprenorul 
intermediar reprezintă  persoana fizică sau juridică  
care se află  între  alţi contractanţi  ai procesului  de 
comerţ în executarea funcţiilor  legate de schimbul de 
mărfuri, servicii  şi informaţie.  

Uneori,  termenul de intermediar este înţeles ca 
tip de activitate comercială. Termenul „comerţ”  este 

de origine latină  (commertium). Comerţul  reprezintă  
dobăndirea şi realizarea   diverselor   mărfuri, adică  
multiple  cumpărari  şi vânzări.Vânzarea, lato sensu, 
reprezintă  operaţii de vânzare-cumpărare, inclusiv 
procesele fără de care sunt imposibile organizarea  şi 
activitatea  normală a  operaţiunilor de intreprinzător. 
Intermedierea în cadrul activităţii de întreprinzător 
semnifică, în primul rând,  organizarea legăturilor de 
gospodărire între vânzător şi cumpărător, studierea 
cererii de cumpărare pentru mărfurile vândute, reali-
zarea publicităţii, intermedierea, prestarea diverselor 
servicii  cumpărătorilor,  inclusiv  punerea mărfurilor 
la dispoziţia acestora. Activitatea comercială  în con-
diţiile economiei de piaţă  se exercită nu doar în sfera 
mărfurilor, dar şi în sfera finanţelor,  noilor tehnologii, 
muncii intelectuale, dar şi în alte domenii, unde obiectul 
vânzării-cumpărării  are un preţ real.    

Unii autori  consideră că există şi alt tip de inter-
mediere,  precum  intermedierea  vamală.11 Astfel, în 
opinia noastră, putem vorbi despre mai multe tipuri 
de inermediere: antreprenorială (de  comerţ), vamală, 
de muncă, intermedierea prin conciliere.  Clasificarea 
dată nu este definitivă, deoarece în fiecare din tipurile 
indicate  pot apărea şi  subtipuri. De aceea, considerăm 
că în Republica Moldova trebuie susţinute  şi dezvoltate 
toate tipurile de intermediere, reglementate de legislaţia 
civilă, a muncii, vamală, de întreprinzător, dar şi de 
normele constituţionale.  

În opinia noastră, esenţa noţiunilor de intermediere,  
intermediar, întreprinzător, elaborate de oamenii de şti-
inţă, îşi găseşte reflectare în unele constituţii  ale statelor 
postsovietice şi considerăm necesar de a fi inserate şi în 
Legea Fundamentală a Republicii Moldova, deoarece 
ele creează fundamentul activităţii economice. 

Astfel, în art.26 alin.(4)  al Constituţiei Republicii  
Kazahstan este fixat dreptul  la libertatea  activităţii 
de întreprinzător, la utilizarea liberă  a mărfurilor sale 
pentru orice  activitate  legală de antreprenoriat. Mo-
nopolul este reglementat şi limitat de lege. Concurenţa 
neloială  este intezisă.12        

Formulări analogice  se conţin  şi în art. 34  al Con-
stituţiei  Federaţiei Ruse. În  alin.(1) al acestui articol 
este indicat că  „fiecare  are dreptul la libera utilizare 
a  capacităţilor sale şi   a imobilului  pentru activita-
tea de întreprinzător şi altă activitate neinterzisă  de 
lege”, iar în alin.(2)  se constată  „că  nu se admite  
activitatea economică, orientată  spre monopolizare şi  
concurenţă neloială”.13   Chiar şi în  regatele Uniunii 
Europene  este garantată  libertatea de antreprenoriat. 
Aşadar, potrivit art.38 al Constituţiei  regatului spaniol 
din 27 februarie 1978, este recunoscută  libertatea   
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activităţii de antreprenoriat în limitele economiei de 
piaţă.  Astfel, autorităţile publice garantează şi   pro-
tejează  exercitarea  acestei activităţi în   corespundere    
cu exigenţele    generale economice.14 

În art.28 din Constituţia cnezatului  Andora  din 
14 martie  1993 este fixat că  libertatea de antrepreno-
riat  este recunoscută în limitele economiei de piaţă şi 
este exercitată cu respectarea legislaţiei. În art.32 din 
aceeaşi Constituţie  este stipulat  că statul  poate  să se 
implice în  organizarea  vieţii economice, comerciale, 
financiare şi de muncă  pentru a asigura  în limitele 
economiei  de piaţă  o dezvoltare  echilibrată a socie-
tăţii, precum şi  bunăstarea generală.15

Din cele expuse  conchidem că intermedierea 
reprezintă un tip al activităţii de antreprenoriat care, 
în aspect economic, participă la dezvoltarea relaţiilor 
economiei de piaţă  şi la  satisfacerea anumitor necesi-
tăţi  ale consumatorului. Iar sub aspect juridic trebuie 
concepută ca act de mijlocire cu drepturi şi obligaţii 
care decurg din contractele încheiate  între client şi terţ 
în vederea fabricării producţiei, executării lucrărilor şi 
prestării serviciilor. Astfel, orice tip de intermediere şi 
de antreprenoriat  trebuie să  poarte un caracter social 
şi să fie orientat la dezvoltarea bunăstării generale a 
societăţii în vederea  determinătrii  relaţiilor sociale 
echitabile.

 Considerăm că noţiunea  de antreprenoriat, 
concepută ca o categorie economică, urmează să fie 
reflectată şi în Legea Fundamentală a Republicii Mol-
dova, fiecărui cetăţean,  în cadrul economiei de piaţă,  
asigurându-i-se dreptul la utilizarea capacităţilor sale 
fizice şi intelectuale pentru dezvoltarea şi prosperarea 
bunăstării întregii societăţi. 

       Note:

1  În legislaţia Republicii Moldova activitatea de antreprenori-
at şi activitatea comercială sunt recunoscute ca fiind similare. 

2  Codul civil al Republicii Moldova, nr.1107-XV din 6 iunie 
2002 , în vigoare de la 1 ianuarie 2003.

3  Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr.845-
XII din 3 ianuarie 1992 // Monitor, 1994, nr.2, cu modificările şi 
completările ulterioare .

4  Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a ac-
tivităţii de întreprinzător, nr.235-XV din 20.07.2006 // Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130/627.

5  http://www.zerich.ru/uc/razdel/620.html
6  http://concourt.am/ 
7  Ibidem. 
8 Конституция Украины. – Киев: Высшая школа, 1996. (În 

Constituţia Republicii Moldova nu găsim un aşa articol. Conside-
răm că el trebuie prevăzut în Titlul II, Capitolul II „Drepturile şi 
libertăţile fundamentale”).

9 В.П. Грузинов. Экономика, предприятия и предпринима-
тельство. – Москва: Софит, 1994, р.397.

10 С.М. Матуренко. Правовое положение таможенных 
посредников: Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук. – 169 р.

11 http://www.pavlodar.com/zakon/index.html? ok=00004&ogl=all
12 http://constitution.garant.ru/DOC_3864829.htm
13http://constitution.garant.ru/DOC_3864829.htm#sub_

para_N_10000
14 http://constitution.garant.ru/DOC_3864867.htm (a se ve-

dea „Конституции государств Европы”. – Москва: НОРМА, 
2001).

15 http://constitution.garant.ru/DOC_3864867.htm (a se ve-
dea „Конституции государств Европы”. – Москва: НОРМА, 
2001).
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RéSuMé
Cet article représente une incursion dans la littérature de spécialité française roumaine russe et 

moldave par l’intermédiaire de laquelle nous avons réalise cet étude, en ce qui concerne les risques 
sociaux, qui constituent la base des rapports de la sécurité sociale. L’analyse des risques sociaux nous 
a permis de miroiter leurs particularités, d’mettre en relief les risques les plus importants qui mènent a 
l’apparition de ces rapports. D’autre part elle nous aide à présenter les opinions doctrinaires en ce qui 
concerne leur classification et formuler une définition propre.

de măsuri adoptate de Stat pentru a proteja cetăţenii 
împotriva riscurilor care se vor concretiza individual 
şi care nu vor înceta niciodată să existe, oricât de 
bună ar fi situaţia societăţii în care aceştia trăiesc”.1 
Din această definiţie observăm că securitatea socia-
lă constituie „un mecanism interpus între o situaţie 
potenţială de risc prezentă şi o situaţie corigibilă, şi, 
poate, evitabilă, de dezastru, adunând resurse care să 
garanteze mecanismul”.2

Opiniile prezentate ne determină să susţinem că 
expresia securitate socială vizează „repararea conse-
cinţelor unor evenimente denumite riscuri sociale”3, 
afirmaţie rezultată şi din prevederile Convenţiei OIM 
102/1952 cu privire la securitatea socială (standarde 
minime), unde sunt enumerate evenimentele pe care 
le calificăm drept riscuri sociale: boală, maternitate, 
accident de muncă, boală profesională, şomaj, invali-
ditate, bătrâneţe, deces.4

Etimologic, cuvântul risc provine de la cuvântul 
francez risque, semnificând „pericol, primejdie, rizic”.5 
Utilizat în domeniul securităţii sociale, acest termen 
capătă calificativul „social”, devenind „risc social”.

Definiţia legală a conceptului este enunţată în art.1 
din Legea asistenţei sociale,6 care prin risc social de-
semnează „pericolul pentru persoană sau familie de 
a fi afectată de consecinţele economice negative ale 
pierderii potenţialului fizic, statutului ocupaţional sau 
social (boală, accident, dizabilitate, îmbătrânire, deces, 
maternitate, şomaj, inadaptare socială etc.)”. Putem 
observa că definiţia dată prin Legea asistenţei sociale  

RISCUL  SOCIAL – GENERATORUL  RAPORTURILOR 
DE  PROTECŢIE  SOCIALă

Ina OdINOkAIA,
doctorand, lector universitar la Catedra Drept Public, 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Recenzent: Nicolae RomandaŞ,
doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

illiam Beveridge, în celebrul său Raport, defi-
neşte securitatea socială ca fiind „un ansamblu 

conceptului „risc social” îi conferă particularităţile 
sistemului de asistenţă socială.

Raportarea noţiunii „risc social” la sistemul de asi-
gurări sociale îi modifică denumirea în „riscuri asigura-
te”, găsindu-şi reglementarea în art.1 din Legea privind 
sistemul public de asigurări sociale7 şi reprezentând 
orice „eveniment sau fenomen la a cărui producere 
structurile teritoriale ale Casei Naţionale sunt obligate 
să facă prestaţiile respective de asigurări sociale”.

Conform Dicţionarului de dreptul securităţii sociale, 
prin riscuri sociale înţelegem „evenimente mai mult 
sau mai puţin previzibile, legate de conduita umană şi 
de desfăşurarea vieţii, modificând nevoile individului 
şi ale familiei sale”.8

Pentru a scoate în evidenţă trăsăturile distinctive 
ale conceptului „risc social”, considerăm necesară 
realizarea unei incursiuni doctrinare.

Studiind literatura de specialitate franceză, am sesi-
zat că L.-C. Viossat consideră că conceptul „risc social” 
este evolutiv, fiind bazat pe normele prin care socie-
tatea subînţelege exigenţa de solidaritate şi incidenţa 
mecanismelor de garanţii colective,9 iar X.Pretot şi J.-J. 
Dupeyroux definesc „riscul social” în dependenţă de 
cauza survenirii şi efectele produse.

Pornindu-se de la cauza producerii, s-a afirmat că 
riscurile sociale sunt „riscuri inerente vieţii sociale”, 
iar pornindu-se de la efecte – „acele evenimente care 
au incidenţă comună asupra situaţiei economice a in-
divizilor prin diminuarea veniturilor sau, invers, prin 
creşterea cheltuielilor”.10

Expunându-se asupra acestor definiţii, savanţii 
români S.Ghimpu, A.Ţiclea, C.Tufan accentuează că 
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definirea după efecte „constituie un criteriu relevant”, 
criticând-o pe cea după cauză, deoarece „pare a fi ex-
tinsă de vreme”, susţinând că există „riscuri mai mult 
sau mai puţin inerente vieţii sociale”, dar care nu se 
„includ în lista evenimentelor luate în considerare prin 
politicile de securitate socială”.11 În viziunea acestor 
savanţi, „riscurile sociale sunt acele evenimente care 
au incidenţă comună asupra situaţiei economice a in-
divizilor prin diminuarea veniturilor sau, invers, prin 
creşterea cheltuielilor”. 

Doctrinarii ruşi definesc, cu unele nuanţări, riscul 
social ca fiind acel „eveniment posibil, a cărui surve-
nire, de regulă, duce la pierderea totală sau parţială a 
capacităţii de muncă, rezultată cu pierderea salariului; 
majorarea cheltuielilor pentru întreţinerea copiilor sau 
altor membri ai familiei incapabili de muncă; necesita-
tea asistenţei medicale sau altor servicii sociale”. 12, 13 

Un alt obiectiv, pe care ni l-am propus, îl constituie 
reliefarea particularităţilor riscurilor sociale. Astfel, 
E.Maciuliskaia, C.Dobromîslov menţionează că trăsă-
turile distinctive, care ne permit să calificăm anumite 
evenimente drept riscuri sociale, sunt: condiţionarea de 
către sistemul economic şi de către organizarea socială 
a muncii; consecinţele de natură economică, rezultate 
din pierderea surselor de venit sau survenirea unor 
cheltuieli suplimentare; interesul din partea statului 
şi a societăţii de a neutraliza şi preveni consecinţele 
survenirii acestor riscuri.14

Teoreticianul român C.Gîlcă caracterizează riscurile 
sociale prin prisma a trei aspecte: individual, personal 
şi economic.

Individualitatea riscului. Se referă la faptul că, pe 
lângă măsurile vizând soluţionarea sau îmbunătăţirea 
situaţiei societăţii, există un al doilea nivel, care are în 
vedere situaţia fiecărui individ în parte, din perspectiva, 
evident sigură, că, deşi măsurile generale sunt încă în 
vigoare şi au o eficienţă maximă, individul nu va înceta 
să fie afectat de situaţiile de risc, care pot fi rezolvate 
prin acordarea unui ajutor individual.

Personalitatea riscului. Riscurile despre care vor-
bim au repercusiuni asupra persoanei indivizilor şi nu 
asupra patrimoniului lor. Ceea ce se are în vedere este 
incidenţa unui fapt sau a unei întâmplări asupra fiinţei 
umane ca atare şi nu asupra bunurilor şi drepturilor, a 
căror titulară este; incidenţa riscului asupra patrimoniu-
lui se ia în consideraţie doar în mod indirect, în măsura 
în care aceasta este sursa sau sprijinul individului.

Natura economică a riscului. Contrar celor expuse 
mai sus, riscurile pe care securitatea socială le are în 
vedere se comportă în aşa fel încât, odată devenite de-
zastre (concretizarea riscului), generează o defecţiune 
sau o insuficienţă a resurselor economice personale, 

fie din cauza că produc diminuarea sau dispariţia ve-
niturilor normale sau obişnuite, fie că produc un exces 
anormal de cheltuieli care nu pot fi acoperite de aceste 
venituri; ajutorul acordat prin securitatea socială evalu-
ează şi compensează deficienţa şi/sau rezolvă excesul. 
Despre aceste situaţii se poate vorbi, prin transfer, ca 
despre nişte „situaţii de necesitate” sau ca despre nişte 
„necesităţi” şi se poate spune că acestea, şi nu riscurile, 
sunt cele care reprezintă obiectul protecţiei,15 termino-
logie acceptată numai dacă se ţine seama de faptul că, 
în general, securitatea socială presupune o nevoie prin 
însăşi producerea riscului. Altfel, atunci când concepem 
nevoia în singularitatea sa, transferăm riscul pe plan 
secund, favorizând tendinţa de a egala – prin creştere 
sau scădere – protecţia în faţa necesităţii, independent 
de riscul care, în concluzie, ar fi principala cauză.

Riscurile cu efect dublu, menţionate mai sus, sunt 
numeroase: dacă dau naştere unei incapacităţi de mun-
că şi deci unei problematici a veniturilor derivate din 
aceasta; boala sau accidentul de muncă, prin perioada 
de timp pe care o implică, creează cheltuieli extraordi-
nare legate de recuperarea fizică. Alte riscuri, în schimb, 
constau în autentice privaţiuni ale veniturilor, cum ar fi 
şomajul forţat, în timp ce altele se traduc printr-o simplă 
creştere a cheltuielilor, cum ar fi sarcinile familiale.

Este important ca riscurile sociale să fie raportate la 
o perioadă istorică, la o anumită ţară şi să se conformeze 
unui ideal de acoperire16 de care încearcă să se apropie 
sistemul pozitiv al fiecărui stat.

Analizând ce înţeleg aceşti savanţi prin idealul de 
acoperire, observăm că ei se referiră la evenimente-
le care sunt considerate importante într-un stat la o 
anumită etapă de evoluţie istorică şi, de facto, sunt 
enumerate în Convenţia OIM 102/1952 cu privire la 
normele minime de securitate socială17 – boala, ma-
ternitatea, accidentul de muncă şi boala profesională, 
şomajul, invaliditatea, bătrâneţea; decesul; obligaţiile 
familiale – urmând să fie prevenite sau compensate 
prin diferite mecanisme statale.

Diversitatea riscurilor sociale a generat necesitatea 
grupării acestora. 

În acest sens, E.Maciuliskaia, C.Dobromîslov, 
bazându-se pe natura obiectivă şi influenţa asupra 
capacităţii de muncă a cetăţenilor, asociază riscurile 
sociale în 4 grupe: economice (şomajul); fiziologice 
(pierderea parţială sau totală a capacităţii de muncă; 
sarcina şi lăuzia, bătrâneţea, decesul); de producţie/
muncă (accidentul de muncă, boala profesională); de-
mografice şi sociale (familiile cu mulţi copii, familiile 
monoparentale, orfanii).18

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

S.Ghimpu, A.Ţiclea, C.Tufan, axându-se pe posibi-
litatea persoanei de a dobândi „un venit normal dintr-o 
activitate profesională”, clasifică riscurile sociale în 
riscuri fizice şi riscuri economice.

Riscurile fizice apar atunci când forţa de muncă 
este alterată, redusă sau pierdută. Aceste riscuri 
pot fi de origine profesională (accident de muncă, 
boală profesională) şi de origine extraprofesională 
(boală, maternitate, invaliditate, bătrâneţe, deces, 
văduvie).

Riscurile economice sunt generate de situaţiile în 
care forţa de muncă, fără a fi alterată, este imposibilă 
de exercitare, cauza fiind lipsa locurilor de muncă 
disponibile; este cazul şomerilor.

Există, de asemenea, riscuri care constau în re-
ducerea nivelului de trai prin creşterea cheltuielilor 
în situaţii excepţionale, de exemplu, cumpărarea de 
medicamente în caz de boală, majorarea chiriilor în 
anumite perioade etc.19

C.Gîlcă, conducându-se de aspectele prezentate 
mai sus, clasifică riscurile sociale în: individuale, 
personale şi de natură economică.

L.-C. Viossat asociază riscurile sociale în cinci 
grupe: riscuri legate de sănătate (boala, invalidita-
tea, accidentul de muncă, boala profesională); riscuri 
legate de întreţinere (bătrâneţea, decesul întreţinăto-
rului); riscuri familiale (maternitatea, familiile mo-
noparentale, familiile cu mulţi copii, orfanii); riscuri 
legate de activitatea de muncă (şomajul, inadaptarea 
profesională); riscuri „diverse”– includ asistarea 
săracilor, delicvenţilor, foştilor deţinuţi, victimelor 
de război, victimelor violenţei criminale şi ale cala-
mităţilor naturale.20

Într-un alt articol, acelaşi autor evidenţiază patru 
„ramuri” de riscuri sociale: riscuri legate de asigu-
rarea bolilor, maternităţii, invalidităţii şi decesului; 
riscuri de bătrâneţe; riscuri legate de accidentele de 
muncă şi bolile profesionale; riscuri legate de presta-
ţiile familiale.21

Înţelegerea conceptului „risc social” este impor-
tantă, deoarece această noţiune constituie o categorie 
fundamentală pentru protecţia socială, determinând 
subiectele raporturilor de protecţie socială, sursele 
de finanţare şi alte particularităţi distinctive ale sis-
temului.

Caracteristic pentru riscurile sociale este faptul că 
persoana /familia nu poate anihila independent efectele 
survenirii lor, fiindcă sunt generate de condiţii obiec-
tive de natură social-economică şi sunt dependente de 
activitatea de muncă.

Economia de piaţă nu creează mecanisme destinate 
apărării populaţiei contra riscurilor sociale, întrucât 
sunt costisitoare şi nu aduc venit. Această sarcină îi 
revine statului, ce a atins o anumită etapă de dezvoltare 
social-economică şi este pe calea transformării sale 
într-un „stat al bunăstării”.

Sintetizând viziunile doctrinare prezentate, con-
siderăm că riscurile sociale constituie evenimentele 
previzibile sau imprevizibile, a căror survenire con-
diţionează incapacitatea temporară sau totală de 
muncă şi, drept rezultat, diminuarea sau pierderea 
surselor de venit, precum şi evenimentele care necesită 
venituri suplimentare sau alte forme de asistenţă sau 
asigurare socială. 

În opinia noastră, clasificările riscurilor sociale 
pot fi completate cu divizarea în riscuri asigurate şi 
riscuri neasigurate. 

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

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

Riscurile neasigurate sunt evenimente imprevi-
zibile, ale căror consecinţe economice negative se 
răsfrâng asupra persoanei sau familiei, condiţionând 
pierderea potenţialului fizic, statutului ocupaţional 
sau social. 

Riscurile neasigurate constituie pilonul sistemului 
de asistenţă socială, care, spre deosebire de cel al 
asigurărilor sociale, fundamentat pe principiul contri-
butivităţii, este bazat pe principiul solidarităţii sociale, 
unde prestaţiile şi serviciile sociale sunt stabilite pe 
baza criteriului necesităţii, categorial sau nominativ.

Argumentele creionate ne permit să evidenţiem 
următoarele particularităţi distinctive ale riscurilor 
sociale: caracterul social al riscului; caracterul 
patrimonial, deoarece sunt considerate importante 
pentru societate doar acele riscuri care condiţionează 
generarea sau pierderea surselor de venit; caracterul 
previzibil al riscurilor asigurate şi caracterul impre-
vizibil al riscurilor neasigurate.
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RéSuMé
Le transporteur aérien est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle 

subie par le passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produite à bord 
de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement. Dans les transports 
aériens nationaux la responsabilité civile est régit par le Code civil de la République de Moldova et la 
Loi concernant la protection des consommateurs, mais dans les transports aériens internationaux par 
la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée 
à Montréal le 28 mai 1999. 

RăSPUNDEREA  CIVILă  PENTRU  VăTăMAREA 
SăNăTăŢII  SAU  DECESUL  PASAGERILOR 

îN  TIMPUL  TRANSPORTULUI  AERIAN 
Iurie MIHALAcHe, 

doctorand
Recenzent: eugenia cOjOcARI, 

doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)

o creştere anuală cu circa 10-15%1, iar riscurile unor 
eventuale accidente devin tot mai mari. Aşa că scopul 
propus este de a realiza un studiu cât mai aprofundat 
al răspunderii civile a transportatorului aerian pentru 
prejudiciile cauzate vieţii şi sănătăţii pasagerilor. Cu 
această ocazie am preconizat obiectivul de a evidenţia 
şi a caracteriza cele mai importante acte normative în 
domeniu, de a examina viziunile doctrinare şi tendinţele 
jurisprudenţei contemporane şi, în fine, de a formula 
propuneri şi recomandări eficiente privind perfecţio-
narea bazei normative.

Problematica în domeniul răspunderii civile a trans-
portatorului a fost puţin cercetată în doctrina Republicii 
Moldova, evidenţiindu-se Gh.Chibac şi C.Pascari – în 
Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, 
N.Clima – în Manualul judecătorului la examinarea 
pricinilor civile, iar în mod tangenţial sub acest aspect 
s-au referit E.Cojocari, A.Bloşenco şi Ig.Trofimov. 
Amintim şi faptul că А.П. Кожевникова cu patru 
decenii în urmă a colaborat la Comentariul Codului 
civil al RSS Moldoveneşti, explicând compartimentul 
dedicat transportului de persoane. Cu toate acestea, 
chestiunile cu privire la răspunderea pentru vătămarea 
sănătăţii sau decesul pasagerilor din transportul aerian 
în ţara noastră nu au mai fost abordate. În schimb, mai 
multe lucrări ştiinţifice în domeniu au doctrinarii ruşi: 
M.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Е.А. Суханов, 
И.Л. Трунов, А.И. Мелехин, iar П.В. Ремишевский 
şi А.А. Щурова au susţinut chiar şi tezele de doctorat 
pe acest segment al răspunderii. Dintre autorii români 

ctualitatea temei reiese din faptul că în ultimii ani 
traficul aerian al Republicii Moldova cunoaşte 

problema răspunderii civile a companiilor aeriene 
pentru vătămarea sănătăţii sau decesul persoanelor a 
fost cercetată de O.Căpăţână, Gh.Stancu, Gh.Filip, 
Gh.Dinu, S.Stănilă ş.a. în diverse comentarii, mono-
grafii şi publicaţii ştiinţifice. 

Din punct de vedere structural, prezentul articol 
este axat pe aspectele importante ale răspunderii pentru 
vătămarea corporală sau a sănătăţii, ale răspunderii 
pentru decesul pasagerilor în timpul transportului 
aerian, în el făcăndu-se referire la mărimea şi modul 
de plată a despăgubirilor, la formularea revendicărilor. 
A fost expusă în detaliu baza normativă şi opiniile 
doctrinare în privinţa noţiunii de „accident”. O atenţie 
deosebită a fost acordată problematicii privind definirea 
îmbarcării şi debarcării din care reiese şi „perioada 
de răspundere” a transportatorului. A fost abordată şi 
chestiunea despăgubirii rudelor celui decedat pentru 
suferinţele lor morale în legătură cu accidentul. S-a 
atras atenţia că doctrina în această privinţă împărtăşeşte 
păreri diferite. 

În aşa mod, în prezentul articol au fost evidenţiate 
aspecte care, spre regret, rămân fără reglementare 
specială şi acestea reies, în primul rând, din lipsa ca-
drului juridic consacrat răspunderii civile în sistemul 
transportului aerian al Republicii Moldova. 

Răspunderea pentru vătămarea corporală sau a 
sănătăţii pasagerilor. Se realizează în temeiul preve-
derilor Codului civil al Republicii Moldova, Legii cu 
privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a 
transportatorilor faţă de călători2, ale Reglementărilor 
aeronautice civile – Investigarea accidentelor şi inci-
dentelor3, Transportul aerian al bunurilor periculoase4 
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şi ale Regulamentului de apreciere medico-legală a 
gravităţii vătămării corporale.5 În acelaşi timp, instan-
ţele judecătoreşti din republică se conduc şi de Hotă-
rârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire 
la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti 
a legislaţiei materiale despre încasarea prejudiciului 
cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau altă 
vătămare a sănătăţii ori prin deces”.6 

Potrivit Regulamentului de apreciere medico-legală 
a gravităţii vătămării corporale (în continuare – Regu-
lament), prin vătămare corporală se înţelege dauna 
cauzată sănătăţii prin dereglarea integrităţii anatomi-
ce a organelor şi ţesuturilor sau a funcţiilor acestora, 
provocate de agenţi externi: mecanici, fizici, chimici, 
biologici, psihici. Regulamentul distinge patru grade 
de gravitate a vătămării integrităţii corporale sau a 
sănătăţii, şi anume: vătămare gravă, medie, uşoară şi 
leziuni corporale fără cauzarea de daune sănătăţii. De 
fiecare dată urmează a fi efectuată expertiza medico-
legală de către medicul legist care întocmeşte un raport 
în această privinţă, dar având obligaţia de a informa 
despre aceasta şi organele de resort.

Semnificaţia expresiei „rănire gravă” o găsim şi în 
reglementările aeronautice civile ale Administraţiei de 
Stat a Aviaţiei Civile (în continuare – ASAC), numite 
Transportul aerian al bunurilor periculoase. Conform 
acestor prevederi, rănire gravă este leziunea suferită de 
o persoană într-un accident de aviaţie şi care: a) necesită 
spitalizare pentru mai mult de 48 de ore, într-o perioadă 
de 7 zile de la data producerii rănirii, sau b) are drept ur-
mare fracturarea unui os (cu excepţia fracturilor simple 
de degete, călcâi sau nas), sau c) implică ruperi ce pro-
voacă hemoragii severe, ruperi ale nervilor, muşchilor 
sau deteriorări ale tendoanelor; sau d) implică răniri ale 
oricărui organ intern, sau e) implică arsuri de gradul II 
şi III, sau orice arsuri care afectează mai mult de 5% din 
suprafaţa corpului, sau f) implică expunere verificată la 
substanţe infecţioase sau radiaţii vătămătoare. 

Deşi aceste reguli au caracter special faţă de Re-
gulamentul de apreciere medico-legală, subliniem 
formularea lor nepotrivită. Am estimat că înţelesul dat 
rănirii grave în Transportul aerian al bunurilor pericu-
loase este unul incomplet în raport cu vătămarea gravă 
din Regulament, şi anume: vătămările corporale, ca: 
pierderea anatomică a unui organ (mâinii, piciorului, 
degetelor), a funcţiei lui (auzului, vederii, graiului, 
capacităţii de reproducere), întreruprerea sarcinii, des-
figurarea ireparabilă a feţei şi a regiunilor adiacente, nu 
au fost incluse la categoria „rănire gravă”.

În acelaşi timp, într-un alt act normativ al ASAC, 
Raportarea evenimentelor de aviaţie civilă7, este între-
buinţată sintagma „rănire mortală” şi Regulamentul o 

defineşte ca fiind rănirea unei persoane într-un accident 
aerian urmată, mai apoi, de decesul acesteia în decurs 
de 30 de zile de la data producerii (pct.10). Potrivit 
regulilor, o persoană este rănită grav sau mortal dato-
rită faptului că se găseşte: 1) în aeronavă; 2) în contact 
direct cu aceasta sau cu un obiect care este fixat în 
aeronavă; 3) în contact direct cu o parte oarecare a 
aeronavei, inclusiv cu părţile care se detasează de la 
aceasta; 4) expusă direct aspiraţiei sau suflului motoa-
relor ori elicelor. Fiecare persoană este încurajată să 
raporteze transportatorului orice eveniment în care a 
fost implicată, la care a fost martoră sau despre care 
a fost informată şi pe care îl percepe ca o ameninţare 
pentru siguranţa zborului. Dacă persoana nu doreşte 
ca identitatea ei să fie publică, poate transmite raportul 
direct către şeful direcţiei operaţiuni de zbor ASAC în 
plic închis şi sigilat cu menţiunea „confidenţial”, după 
care ASAC efectuează investigarea lui tehnică. 

Potrivit legislaţiei, persoana vătămată va putea cu-
mula despăgubirea primită de la persoana responsabilă 
de cauzarea daunei cu pensia de invaliditate, indemni-
zaţia sau alte sume plătite pe linia asigurărilor sociale 
de stat. Recunoaşterea unei persoane ca fiind invalidă 
se efectuează prin expertiza medicală a vitalităţii, 
realizată de consilii specializate, în conformitate cu 
Instrucţiunea privind modul de stabilire a invalidităţii.8 
În vechea reglementare, în situaţia în care persoana 
vătămată era asigurată pe linia asigurărilor sociale 
de stat, ea primea doar pensia de invaliditate şi alte 
indemnizaţii de stat.

Prin urmare, concluzionăm că definirea exhaus-
tivă a sintagmei „rănire gravă” în Reglementările 
aeronautice civile Transportul aerian al bunurilor 
periculoase ale ASAC nu este reuşită. Enumerarea 
situaţiilor cînd o vătămare corporală constituie rănire 
gravă în timpul transportului aerian este realizată în-
tr-un mod superficial şi incomplet de către legiuitor. 
Acest lucru este, evident, în detrimentul pasagerilor, 
dar şi în discordanţă cu Regulamentul de apreciere 
medico-legală a gravităţii vătămării corporale, apro-
bat de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. Cu 
atât mai mult că locul amplasării ei – Regulamentul 
cu privire la transportul aerian al bunurilor pericu-
loase, care este destinat mărfurilor şi altor obiecte 
puse sub interdicţie – denotă că este un cadru juridic 
neadecvat angajării răspunderii pentru vătămarea 
integrităţii corporale sau a sănătăţii. În acest context, 
considerăm că mai oportun ar fi fost de a institui norme 
de trimitere la regulamentele şi instrucţiunile Minis-
terului Sănătăţii. În acest context, suntem de părere 
că pct.24 din Regulamentul cu privire la transportul 
aerian al bunurilor periculoase trebuie abrogat şi de 
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fiecare dată aprecierea gravităţii vătămării corporale 
să fie realizată în temeiul Regulamentului nominalizat 
care a fost aprobat de ministerul de resort.

Deşi transportatorul şi pasagerul se află în raporturi 
contractuale, răspunderea pentru prejudiciul cauzat 
vieţii şi sănătăţii este o răspundere delictuală9, iar în 
temeiul art.1418 alin.(1) C.civ., autorul prejudiciului 
are obligaţia să compenseze persoanei vătămate sala-
riul sau venitul ratat din cauza pierderii sau reducerii 
capacităţii de muncă, precum şi cheltuielile suportate 
în legătură cu vătămarea sănătăţii – de tratament, de 
alimentaţie suplimentară, de protezare, de îngrijire 
străină, de cumpărare a unui vehicul special, de reci-
clare profesională etc. La acest compartiment profe-
sorul Gh.Chibac comentează că mărimea despăgubirii 
acestor persoane se stabileşte pentru fiecare caz în 
parte10, iar dna profesor Eugenia Cojocari consideră 
că la art.1418 alin.(1) nu este reuşit cuvântul salariu şi 
urmează a fi substituit prin cuvântul câştig: „deoarece 
se ştie că la momentul actual persoanele mai mult ac-
tivează de sine stătător având căştiguri şi nu toate au 
salarii permanente”. Autoarea mai suţine că în Codul 
civil al Republicii Moldova este insuficient reglemen-
tată răspunderea civilă delictuală pentru prejudiciul 
cauzat prin vătămarea sănătăţii unui minor şi pentru 
pierderea de către el a întreţinătorului.11 Expunându-ne 
opinia, susţinem că legiuitorul deja a inclus cuvântul 
venit alături de salariu, iar răspunderea civilă delictuală 
pentru daunele cauzate minorului cu adevărat necesită 
a fi prevăzută.

Reieşind din faptul că exploatarea navelor aeriene 
reprezintă izvor de pericol sporit, răspunderea mai poate 
fi instituită şi în temeiul art.1410  C.civ. – „Răspunderea 
pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit”. 
Deşi legea nu defineşte ce este izvorul de pericol sporit 
şi nu oferă nici criterii exacte, în funcţie de care un bun 
sau o activitate ar putea fi atribuită la această categorie, 
apreciem ca reuşită reglementarea de la art.1410 alin.(1) 
C.civ., prin care leguitorul a concretizat că forţa majoră 
nu va înlătura răspunderea pentru prejudiciul cauzat de 
exploatarea navelor aeriene. Pentru a putea fi exonerat 
de răspundere, transportatorului aerian îi rămâne doar 
să demonstreze intenţia însăşi a victimei la producerea 
accidentului. Pentru comparaţie, conform Codului civil 
din 1964, transportatorul îşi putea înlătura răspunderea 
dacă dovedea că dauna s-a produs ca urmare a forţei 
majore sau a intenţiei persoanei vătămate (art.485)12, 
fără a fi stabilită excepţia cu privire la exploatarea 
navelor aeriene. În schimb, acest lucru era concretizat 
în Codul aerian din 1983, care prevedea că, în caz de 
forţă majoră, răspunderea cărăuşului putea fi înlăturată 
numai dacă imprudenţa gravă a persoanei vătămate a 

contribuit la producerea daunei. În asemenea caz, suma 
despăgubirii în conformitate cu normele generale ale 
legislaţiei civile trebuia să fie redusă sau cererea de 
reparare a prejudiciului trebuia să fie respinsă.13 

Importanţa prezintă definirea termenului de „acci-
dent”. Înţelesul noţiunii este dat de Legea aviaţiei civile 
a Republicii Moldova.14 Potrivit acestei legi, accident 
este evenimentul legat de utilizarea aeronavei şi care 
s-a produs din momentul în care o persoană urcă la 
bordul aeronavei cu intenţia efectuării unui zbor până 
în momentul în care toate persoanele aflate la bord 
părăsesc aeronava (art.3). Legea califică drept accident 
cazul când persoana este rănită grav sau mortal în urma: 
aflării la bordul aeronavei, a contactului nemijlocit cu 
una din părţile aeronavei, inclusiv cu cele care s-au 
desprins de aceasta, şi expunerii directe fluxului de gaze 
ale motorului cu reacţie. În schimb, nu vor fi calificate 
ca accident leziunile corporale care sunt provocate de 
cauze naturale, de pasagerul însuşi sau de alte per-
soane ori în situaţia în care leziunile sunt provocate 
acelor călători care nu au bilet şi sunt ascunşi în zonele 
inaccesibile pasagerilor şi membrilor echipajului. Cu 
toate că legea enumeră şi alte cazuri când poate exista 
un accident, pentru studiul nostru importanţă au doar 
situaţiile sus-menţionate. 

Mai subliniem faptul că, potrivit regulilor Rapor-
tarea evenimentelor de aviaţie civilă, din categoria 
accidentelor se exclud următoarele situaţii: decesul la 
bordul aeronavelor, provenit dintr-o cauză naturală; 
rănirea gravă sau decesul oricărei persoane aflate la 
bord, ca urmare a unei tentative de sinucidere sau a ne-
glijenţei proprii; rănirile cauzate pasagerilor clandestini 
care se ascund în afara zonelor accesibile pasagerilor 
şi echipajului. 

În jurisprudenţa internaţională nu există un consens 
sub acest aspect, aşa că adeseori se fac trimiteri la inter-
pretările date de instanţele de judecată din Statele Unite 
ale Americii, Franţa, Australia etc. Curtea Supremă a 
SUA, în decizia de speţă Air France vs Saks, motivează 
că răspunderea transportatorului aerian poate fi antrena-
tă doar în cazul când vătămările pasagerului au survenit 
dintr-o faptă sau eveniment neaşteptat sau neobişnuit 
care este în afara posibilităţilor pasagerului de a se opu-
ne.15 Aceeaşi explicaţie este oferită în speţa Lahey vs 
Singapore Airlines Ltd, în care s-a stabilit că „accident” 
este acel eveniment, neobişnuit şi imprevizibil, care 
s-a produs la bordul aeronavei, exterior posibilităţilor 
de acţiune ale pasagerului, şi care reprezintă un risc 
caracteristic transportului aerian.16 Iar Curtea Supremă 
a Australiei adaugă că o vătămare care provine de la 
pasager în condiţii de funcţionare obişnuită a avionului 
nu poate fi calificată ca accident. 
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Luând în consideraţie principiul că instanţa de 
judecată nu este în drept să refuze judecarea cauzei 
din motivul lipsei normei juridice, instanţele jude-
cătoreşti emit adeseori decizii inedite. Ca exemplu 
aducem cazul când compania aeriană American Air-
lines a refuzat îmbarcarea a doi pasageri „de culoare”, 
motivând că biletele lor nu ar fi valabile. Pasagerii au 
intentat acţiune judiciară invocând faptul că refuzul 
transportatorului derivă din motive rasiale. Instanţa 
de judecată a estimat că sub incidenţa sintagmei de 
„accident” cade orice prejudiciu, material sau moral, 
inclusiv discriminarea întemeiată pe rasă.17 Iar în de-
cizia de speţă McDowell vs Continental Airlines Ltd 
instanţa de judecată a hotărât că continuarea zborului 
fără a fi luate măsuri de aterizare imediată, în situaţia 
când pasagerul suferă un atac de cord, nu constituie 
„accident”.18 Aceeaşi situaţie avem în speţa Krys vs 
Lufthansa German Airlines, când pasagerul a suferit 
simptome cardiace în timpul zborului, însă echipajul 
nu a dispus aterizarea şi instanţa de judecată a hotărât 
că nu este „accident”, dar a impus compania aeriană să 
achite despăgubirii atât pasagerului, cât şi soţiei sale.19 
Va constitui, în schimb, accident, refuzul asistentului 
de zbor de a accepta cererea unui pasager bolnav de 
astmie pulmonară de a-i oferi un loc mai îndepărtat în 
salonul aeronavei de locul aflării fumuarului.20

Prin urmare, sub aspectul definirii noţiunii de „ac-
cident” afirmăm că legislaţia Republicii Moldova de-
fineşte cu exactitate ce se înţelege prin accident aerian, 
împrejurările în care acesta poate surveni în perioada 
transportului aerian, precum şi condiţiile de investigare 
a accidentelor şi incidentelor. Pe când în jurisprudenţa 
internaţională, aşa cum s-a reflectat, nu există un con-
sens, şi adeseori se fac trimiteri la interpretările date 
de instanţele de judecată ale altor state.

O problemă se dovedeşte a fi situaţia când urmează 
să se stabilească care este întinderea obligaţiei de răs-
pundere a transportatorului aerian. În legislaţia naţio-
nală acest lucru este prevăzut în Programul Naţional 
de Facilitare a Transporturilor Aeriene, în care îmbar-
carea este rezumată la procesul de urcare a persoanelor 
la bord, iar debarcarea – la părăsirea aeronavei, după 
aterizarea acesteia.21 În acelaşi timp, convenţiile de 
la Varşovia şi Montreal nu oferă prea multe detalii, 
indicând doar: „când accidentul ce a cauzat dauna 
s-a produs la bordul aeronavei sau în cursul oricărei 
operaţiuni de îmbarcare şi de debarcare”.

În legătură cu acest fapt, opiniile care se întâlnesc 
în doctrină şi în jurisprudenţă sunt diferite. Conform 
explicaţiilor date în Comentariul Codului civil al Re-
publicii Moldova, etapa de îmbarcare include perioada 
de timp din momentul anunţării oficiale a îmbarcării şi 

până la începutul călătoriei, iar etapa de debarcare in-
clude perioada de timp cuprinsă între momentul sosirii 
unităţii de transport la punctul de destinaţie şi părăsirea 
de către pasager a teritoriului acestei staţii.22 Profesorul 
Н.А. Безрук asimilează îmbarcarea cu momentul sosirii 
pasagerului pe peron sau în sala de aşteptare, după ce 
a fost informat prin mijloace electronice despre înce-
perea îmbarcării.23 De altă părere este А.И. Мелехин, 
care susţine că transportul aerian de pasageri începe 
din moment ce pasagerul a fost supus controlului care 
precedă îmbarcarea în aeronavă şi continuă până la 
momentul când pasagerul, sub supravegherea agenţi-
lor transportatorului, părăseşte aerodromul.24 Aceeaşi 
idee este preluată de А.А. Щурова în autoreferatul 
tezei sale de doctorat, care apreciază îmbarcarea ca 
fiind timpul cuprins între momentul când pasagerul a 
pătruns în zona de îmbarcare a aerodromului şi până 
când pasagerul avionului, aflat sub supravegherea 
agenţilor transportatorului, a părăsit aerodromul.25 În 
acelaşi timp, nu este corectă opinia lui Igor Trofimov, 
potrivit căreia „se consideră îmbarcare a persoanei în 
mijlocul de transport momentul când aceasta este în 
posibilitate să fie transportată”.26

În ceea ce priveşte jurisprudenţa, Curtea comercială 
a Marii Britanii estimează că expresia „când acciden-
tul ce a cauzat dauna s-a produs în cursul oricărei 
operaţiuni de îmbarcare” urmează a fi interpretată că 
accidentul să se fi realizat într-un loc unde victima 
trebuia în mod necesar să se găsească în procesul 
îmbarcării. Cu această ocazie, Curtea concretizează 
că procesul îmbarcării este discontinuu şi cuprinde: 
înregistrarea la ghişeu, îndeplinirea formalităţilor 
de securitate, trecerea controlului paşapoartelor şi 
itinerarul obişnuit al urcării, care include accesul spre 
uşă în vederea îmbarcării şi porţiunea următoare care 
conduce spre bordul aeronavei. Curtea mai adaugă că 
nu se includ aici perioadele intermediare de aştepta-
re.27 Pe când în SUA jurisprudenţa oferă o interpretare 
pe care o apreciem a fi destul de relativă, deoarece la 
motivarea deciziilor instanţele de judecată americane 
frecvent fac trimitere la cazul McCarthy vs Northwest 
Airlines Inc, în care s-a decis că pentru a putea fi des-
păgubit de către transportator, pasagerul trebuie să se 
găsească într-o zonă nu excesiv de îndepărtată de locul 
destinat pentru a accede efectiv la aeronava în cauză. 
În speţa dată, fiind reţinut de agentul de înregistrare, 
pasagerul a considerat că nu va reuşi la îmbarcare şi, 
grăbindu-se, a alunecat pe escalator suferind leziuni 
corporale. Instanţa de judecată nu a dat câştig de cauză 
pasagerului, motivând că zona respectivă nu se afla sub 
controlul transportatorului, pasagerul nu a fost reţinut 
în mod intenţionat şi nu a fost constrâns de nimeni să 
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preia escalatorul mecanic având şi alte alternative de 
deplasare.28 Într-o altă decizie de speţă, în cazul unui 
pasager care a debarcat la New-York şi s-a vătămat 
lunecând în culoarul care conduce spre postul vamal, 
Curtea a etimat că leziunile corporale au fost dobândite 
pe segmentul unei porţiuni esenţiale a operaţiunii de 
debarcare.29

Expunându-ne opinia, considerăm ca fiind prea 
generală prevederea din Programul Naţional de Facili-
tare a Transporturilor Aeriene, în care îmbarcarea este 
rezumată la procesul de urcare a persoanelor la bord, 
şi nereuşită prevederea prin care debarcarea este rezu-
mată la părăsirea aeronavei după aterizare. Doctrina şi 
jurisprudenţa în mare parte susţine că îmbarcarea este 
un proces care începe cu momentul efectuării formali-
tăţilor de înregistrare la ghişeu, continuă cu controlul de 
securitate, timpul de aşteptare, transportarea cu autobu-
zul până la scara avionului, urcarea şi apoi deplasarea 
în salonul aeronavei până la locul rezervat în bilet. Pe 
când debarcarea, suntem de părere că termină odată cu 
părăsirea ultimului ghişeu de control din incinta aero-
dromului, şi nu la părăsirea aeronavei după aterizarea 
acesteia, cum este stabilit în Programul Naţional de 
Facilitare a Transporturilor Aeriene. Anume pe acest 
segment, în caz de accident, se va întinde răspunderea 
civilă a companiei aeriene, iar în incinta aerodromului 
responsabile sunt deja autorităţile aeroportuare. 

Conducându-ne de art.1420 C.civ., care prevede 
răspunderea delictuală ce decurge din vătămarea in-
tegrităţii corporale, altă vătămare a sănătăţii sau prin 
deces, plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat 
prin vătămare se efectuează în rate lunare. Însă, dacă 
există motive întemeiate, instanţa de judecată poate 
stabili achitarea despăgubirilor în formă de plată 
unică, dar numai pentru o perioadă de cel mult 3 ani. 
În doctrină se menţionează că asemenea motive pot 
fi: plecarea creditorului peste hotare o perioadă înde-
lungată, starea materială grea a persoanei vătămate, 
obţinerea unor venituri neconstante de către debitor 
etc.30 În acelaşi timp, dna profesor Eugenia Cojocari 
reuşit adaugă că în situaţia în care victima se însănăto-
şeşte deplin, pentru determinarea reparaţiei se vor lua 
în calcul toate cheltuielile făcute pentru însănătoşire, 
precum şi cîştigurile de care persoana a fost lipsită în 
acest interval de timp.31 Iar în cazul când victima este 
un minor, stabilirea despăgubirilor se va face ţinându-se 
cont de situaţia lui concretă: îngrijirile pe care trebuie 
să le primească, efortul suplimentar fizic şi psihic pe 
care victima va fi necesar să-l depună în realizarea 
activităţilor sale de copil şi elev.32 

Francezii Alexandre Job şi Cédric Morinet susţin 
că în cazul litigiilor care implică compensarea fi-

nanciară pentru vătămarea corporală, pentru a putea 
antrena răspunderea transportatorului, reclamantul 
trebuie să dispună de probe, în special medicale, care 
să dovedească legătura de cauzalitate cu operaţiunea 
de zbor. Ca temei juridic este adusă hotărârea Curţii 
de Casaţie a Franţei, prin care s-a stabilit că inflamaţia 
pulmonară survenită unui pasager câteva zile după 
debarcare nu angajează răspunderea transportatorului, 
atâta timp cât nu se dovedeşte legătura care există 
între faptele transportatorului şi agravarea sănătăţii 
pasagerului.33 

Analizând practica judiciară naţională, am estimat 
că dosare cu referire la răspunderea pentru vătămarea 
sănătăţii sau decesul pasagerilor în transportul aerian 
aproape că nu există, în afară de câteva litigii care se 
referă la accidente de muncă şi boli profesionale. Am 
mai constatat că în cererea de chemare în judecată pasa-
gerii obişnuiesc adeseori să invoce că urmare a anulării 
zborului au avut mari suferinţe morale şi, ajungând aca-
să, s-au îmbolnăvit. Însă, instanţa de judecată nu poate 
stabili legătura de cauzalitate, deoarece reclamanţii de 
fiecare dată nu prezintă probe suficiente în acest sens. 
În asemenea cazuri, instanţele judecătoreşti acordă 
despăgubiri morale în cuantum majorat în favoarea 
pasagerului pentru a acoperi, în aşa mod, şi cheltuielile 
legate de suferinţele sale fizice. Astfel, într-o decizie 
de speţă Colegiul civil şi de contencios administrativ 
al CSJ RM a refuzat pretenţiile de despăgubire pentru 
„durerile de inimă” ale reclamantului care, fiind la 
Roma, a aflat că avionul companiei Air Moldova se 
amână pentru a doua zi. În schimb, instanţa a dispus 
pe seama pârâtului restituirea cheltuielilor de transport, 
hotel şi daunelor morale.34 

Prin urmare, am estimat că legislaţia moldove-
nească nu leagă repararea prejudiciului de faptul 
producerii unui accident, aşa cum stabileşte Con-
venţia de la Montreal. Cu toate acestea, termenul de 
accident este definit în legislaţie, şi dacă în perioada 
transportului pasagerul va suferi o vătămare corporală, 
el va trebui să dovedească existenţa daunei şi faptul 
că ea avut loc pe segmentul îmbarcare-debarcare. Pe 
de altă parte, cărăuşul este ţinut să repare prejudiciul 
şi în cazul în care acesta se datorează stării sale de 
sănătate, a prepuşilor săi sau a stării ori funcţionării 
vehiculului (art.988 alin.(1) C.civ.), la care profesorul 
Gh.Chibac reuşit comentează: „deoarece cărăuşul 
este obligat să asigure funcţionarea şi starea nor-
mală a unităţii de transport”35, iar Gh.Dinu adaugă 
că „răspunderea operatorului aerian este antrenată 
pentru orice prejudiciu care a produs decesul sau 
vătămarea sănătăţii”.36 
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Făcând o analiză în plan comparativ, stabilim că 
Codul civil prevede trei situaţii când cărăuşul este 
exonerat de răspundere, şi anume, când prejudiciul 
este rezultatul: a) unei forţe majore (art.606); b) stării 
de sănătate a pasagerului; c) faptei pasagerului. Cu 
referire la сazul când moartea sau vătămarea sănătăţii 
pasagerului au fost provocate de un eveniment de forţă 
majoră şi сare a survenit în timpul transportului aerian, 
din conţinutul art.1410 C.civ. reiese că răspunzător va fi 
cărăuşul aerian. Este unica excepţie stabilită de legiui-
tor. În schimb, altele sunt regulile stabilite de Convenţia 
de la Montreal: în scopul exonerării de răspundere a 
transportatorului, legiuitorul pune acent pe neglijenţă 
sau orice altă acţiune sau omisiune greşită a persoanei 
care reclamă despăgubirea (art.20), dar Convenţia nu 
abordează cazul de forţă majoră şi nu elucidează cum 
trebuie soluţionate asemenea categorii de litigii. 

Reieşind din prevederile Codului civil, estimăm că 
dacă prejudiciul survine într-un zbor intern, din cauza 
stării de sănătate sau a faptei pasagerului, transportato-
rul aerian va fi eliberat de răspundere. Pe când în aceeaşi 
situaţie dintr-un zbor internaţional, transportatorul va fi 
răspunzător faţă de pasager numai dacă nu dovedeşte 
că a fost prezentă intenţia însăşi a pasagerului. 

Astfel că, în privinţa răspunderii transportatorului 
aerian pentru moartea sau vătămarea sănătăţii pasa-
gerului, legislaţia civilă a Republicii Moldova este 
mai blândă. Se simte lipsa Codui aerian, care ar ajusta 
reglementările răspunderii civile la exigenţele transpor-
tului aerian. Aplicarea regulilor răspunderii cărăuşului 
(art.988) şi a răspunderii pentru prejudiciul cauzat de 
un izvor de pericol sporit (art.1410) din Codul civil 
este în detrimentul pasagerilor transportului aerian, 
deoarece riscurile aeriene sunt sporite în raport cu alte 
transporturi. 

Cu referire la cazurile de forţă majoră, legislaţia 
civilă a Republicii Moldova este mai aspră faţă de că-
răuşul aerian. El va fi răspunzător indiferent de culpa 
sa, ori de câte ori pasagerul s-a ales cu vătămări ale 
sănătăţii sau cu deces. Pe când prevederile Conven-
ţiei de la Montreal stabilesc că dacă dauna apare ca 
urmare a unui caz de forţă majoră, cărăuşul va putea 
fi exonerat de răspundere şi numai într-un singur caz: 
dacă el dovedeşte că, alături de evenimentul de forţă 
majoră, la producerea daunei a existat intenţia sau fapta 
pasagerului. 

Răspunderea în caz de deces al pasagerilor. 
În cazul în care prin fapta ilicită s-a cauzat moartea 
persoanei, se pune problema reparării prejudiciilor 
patrimoniale suferite de persoanele apropiate defunctu-
lui37, iar în literatura de specialitate aceste categorii de 
prejudicii sunt numite prejudicii indirecte38 În acelaşi 

timp, dacă identificarea victimei directe se face uşor, 
situaţia nu este aceeaşi când este vorba de cercul vic-
timelor indirecte, deoarece de fiecare dată trebuie de 
estimat: a) care sunt victimele indirecte şi b) mărimea 
prejudiciului suportat de aceste victime. 

Răspunderea civilă a transportatorului aerian în caz 
de deces al pasagerului de fiecare dată va fi angajată în 
temeiul prevederilor generale ale Codului civil şi ale 
Regulamentului de apreciere medico-legală a gravi-
tăţii vătămării corporale. Norma de la art.1419 C.civ. 
determină în mod limitativ cercul victimelor indirecte 
ce au dreptul la despăgubire, şi anume: a) persoanele 
inapte de muncă, care erau întreţinute de defunct 
sau care, la data decesului acestuia, aveau dreptul la 
întreţinere;   b) copilul persoanei născut după decesul 
ei; c) unul dintre părinţi, soţul sau un alt membru al 
familiei defunctului, indiferent dacă este apt pentru 
muncă sau nu, care nu lucrează şi îngrijeşte de copiii, 
fraţii şi surorile care erau întreţinuţi de defunct şi care 
nu au împlinit vârsta de 14 ani sau care, deşi au împlinit 
o astfel de vârstă, au nevoie de îngrijire din cauza să-
nătăţii, conform avizului organelor medicale abilitate; 
c) persoanele care erau întreţinute de defunct şi care 
au devenit inapte pentru muncă pe parcursul a 5 ani 
de la decesul lui. Dreptul la despăgubire se recunoaşte 
şi: a) minorilor, până la împlinirea vârstei de 18 ani;                 
b) elevilor şi studenţilor care au împlinit 18 ani, până 
la finalizarea studiilor (cu excepţia studiilor efectuate 
la fără frecvenţă) în instituţii de învăţământ, dar cel 
mult până la împlinirea vârstei de 23 de ani; c) femeilor 
care au împlinit vârsta de 55 de ani şi bărbaţilor care au 
împlinit vârsta de 60 de ani – pe viaţă; d) invalizilor, 
pe durata invalidităţii; e) unuia dintre părinţi, soţului 
sau unui alt membru al familiei defunctului ce îngri-
jeşte de copiii, fraţii şi surorile care erau întreţinuţi de 
defunct, până la împlinirea vârstei de 14 ani sau până 
la îmbunătăţirea stării de sănătate, confirmată prin aviz 
de organele medicale abilitate. 

În aşa mod, dacă pasagerul decedează înainte de a 
obţine repararea prejudiciului care i s-a cauzat, dreptul 
la acţiune a defunctului trece către moştenitorii men-
ţionaţi. Considerăm că acest fapt nu trebuie să ridice 
mari probleme, deoarece moştenitorii nu cer repararea 
prejudiciului cauzat celui ce a lăsat moştenirea, ci a 
prejudiciilor lor personale, avute în legătură cu pier-
derea întreţinătorului care le oferea surse materiale de 
existenţă. 

O problemă actuală este dacă moştenitorii victimei 
accidentului aerian au dreptul la despăgubiri pentru 
daunele morale avute în legătură cu decesul. Sub acest 
aspect, A.Bloşenco susţine că transmiterea prin moş-
tenire a dreptului la acţiune ce are ca obiect repararea 
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prejudiciilor morale, cu caracter strict personal, pare 
contestabilă.39 Iar I.Albu consideră că moştenitorii nu 
vor putea exercita dreptul la repararea prejudiciului 
moral suferit de victima directă.40 Dna profesor 
Eugenia Cojocari este de părere că se recuperează 
atât prejudiciile materiale, cât şi cele morale persoa-
nelor care au suferit nemijlocit, precum şi celor aflaţi 
la întreţinere.41 А.А. Щурова în autoreferatul tezei de 
doctorat accentuează că prejudiciul moral urmează a 
fi compensat doar dacă acesta este rezultatul decesului 
sau al altor vătămări corporale avute de pasager42, iar 
într-o decizie de speţă, unde soţia şi-a pierdut soţul, 
jurisprudenţa franceză s-a pronunţat că „nu există probe 
care dovedesc că defunctul ar fi suportat suferinţe fizice 
şi morale înainte de deces”.43 O explicaţie este dată şi 
de jurisprudenţa Elveţiei, care respinge o asemenea 
indemnizaţie, motivând că dauna morală este exclusă, 
deoarece răspunderea transportatorului aerian reiese din 
contractul încheiat între pasager şi transportator.44 

În ce ne priveşte, ne alăturăm opiniei lui I.Albu şi 
afirmăm că moştenitorii celui decedat într-un accident 
aerian nu sunt în drept să primească despăgubiri pentru 
dauna morală avută de defunct până la deces; în schimb, 
moştenitorilor li se cuvine compensarea suferinţelor 
lor morale în legătură cu decesul. Aducem ca exemplu 
că în Federaţia Rusă, în legătură cu accidentul care a 
avut loc în anul 2006 în regiunea Doneţk, instanţa a 
dispus despăgubirea surorilor şi fiicei celui decedat, 
pentru suferinţele morale avute în legătură cu moartea 
celui apropiat. Pe aceeaşi cauză, într-un alt proces, in-
stanţa a hotărât achitarea sumei de 70 000 de ruble în 
calitate de prejudiciu moral reclamantului în legătură 
cu decesul surorii sale.45 În mod similar se procedează 
şi în jurisprudenţa Angliei, Franţei, Japoniei ş.a., unde 
s-a decis că compensarea prejudiciului moral suferit de 
apropiaţii defunctului ar fi posibilă în temeiul dreptului 
comun.46 La fel a procedat şi Curtea Supremă de Justiţie 
a Republicii Moldova, care într-o decizie de speţă a 
dispus achitarea în favoarea soţiei ce şi-a pierdut soţul 
în accident, pe lângă prejudiciile materiale, şi a celor 
morale – în mărime de 10 000 de lei.47 

Făcând trimitere la Hotărârea Plenului Curţii Su-
preme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire 
la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti 
a legislaţiei materiale despre încasarea prejudiciului 
cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau 
altă vătămare a sănătăţii ori prin deces”, nr.6 din 
04.07.2005, dreptul la recuperarea daunei îl au şi 
persoanele care nu se aflau în relaţie de rudenie cu de-
functul, numai dacă se dovedeşte că ele erau întreţinute 
de către defunct şi erau cu adevărat inapte de muncă48. 
Dacă însă persoanele erau apte de muncă şi se aflau la 

întreţinerea celui decedat, ele nu au dreptul la repararea 
prejudiciului cauzat prin pierderea întreţinătorului.49 În 
acelaşi timp, legea nu cere ca întreţinerea să fie inte-
grală. Ajutorul primit de la persoana decedată trebuie 
să fi avut caracter regulat.50 

Problema care apare în acest context se referă la 
suma despăgubirii. La art.1419 alin.(3) C.civ. legiuito-
rul prevede că determinarea cuantumului despăgubiri-
lor pentru prejudiciul cauzat prin decesul persoanei se 
efectuează conform legii. Însă, spre regret, în legislaţia 
Republicii Moldova nu există acte normative prin care 
ar fi stabilite careva limite orientative ale despăgubirilor 
pentru decese, inclusiv celor din timpul transportului 
aerian. Chestiunea dată a fost remarcată şi de N.Clima 
şi A.Bloşenco în Manualul judecătorului la examinarea 
pricinilor civile, iar cu referire la plata sumelor de asi-
gurare S.Novac susţine că, în caz de vătămare corporală 
sau deces, asigurătorul suportă paguba fără limită de 
sumă.51 Profesorii ruşi И.Л. Трунов, Л.К. Айвар, Г.Х. 
Харисов, Л.К. Трунова şi А.А. Востросаблин, efectu-
ând în acest scop multiple studii şi analize cu conţinut 
economic şi juridic în Federaţia Rusă şi având ca model 
Anglia, Franţa, SUA şi Canada, propun introducerea 
în legislaţie a sintagmei „costul vieţii” persoanei la 
nivelul sumei de 300 mii de dolari SUA. Potrivit au-
torilor, suma urmează a fi consfinţită legal ca valoare 
unică de reper pentru companiile aeriene şi cele de 
asigurări, iar pasagerii să fie despăgubiţi ţinându-se 
cont de această sumă.52 Profesorul emerit al Federaţiei 
Ruse И.Л. Трунов mai adaugă că judecătorii ar trebui 
să aplice metoda ştiinţifică şi unică de determinare a 
„costului vieţii”, pe motiv că în prezent fiecare judecă-
tor acţionează în mod diferit, după dispoziţia şi intima 
lui convingere.53

Din fericire, în ţara noastră accidente aeriene care 
au implicat decesul sau vătămarea sănătăţii pasagerilor 
până în prezent au fost puţine. Cu toate acestea, des-
păgubirile se plătesc de către companiile de asigurări 
şi numai la nivelul sumei la care s-a asigurat trans-
portatorul, iar ulterior compania de aigurări se poate 
întoarce cu acţiune de regres către transportator. Până 
în anul 2009, în transportul aerian al Republicii Mol-
dova mărimea sumei asigurate depindea de direcţiile 
de zbor ale aeronavei. Cele cu zborurile orientate spre 
statele membre ale Convenţiei de la Varşovia (Federaţia 
Rusă, Ucraina, Bielorusia, Kazahstan, Turkmenistan 
etc.) erau asigurate la sume mai mici, iar în statele 
Convenţiei de la Montreal (toate statele membre ale 
Uniunii Europene, Elveţia, Suedia, Cipru etc.) trebuia 
să se corespundă unor exigenţe majore. De la aderarea 
ţării la Convenţia de la Montreal, transportatorii aerieni 
naţionali plătesc sume de asigurare identice, indiferent 
de direcţia de zbor. 
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În teorie şi jurisprudenţă este abordată şi problema 
cheltuielilor de înmormântare a pasagerilor. De obicei, 
membrii familiilor solicită de la companiile de asi-
gurări şi de la companiile aeriene sume considerabile 
pentru serviciile funerare, înălţarea monumentelor şi 
a altor accesorii de acest fel, motivând că acestea se 
includ în sintagma „cheltuielile de înmormântare”.54 
Sub acest aspect, apreciem reglementarea care exis-
tă în Codul civil al Republicii Moldova. Conform 
art.1419 alin.(4), persoanele obligate să repare pre-
judiciul cauzat prin deces vor fi ţinute să compenseze 
şi cheltuielile de înmormântare necesare, ţinând cont 
de statutul social al defunctului şi de obiceiurile locale 
ale persoanei care le-a suportat, pe când în Codul civil 
din 1964 restituirii cheltuielilor de înmormântare îi 
era dedicat un articol special, intitulat „Compensarea 
cheltuielilor pentru înmormântare”. 

 Andrei Bloşenco susţine în Comentariul Codului 
civil al Republicii Moldova că persoana care a supor-
tat efectiv cheltuielile de înmormântare necesare are 
dreptul la repararea lor de la persoana responsabilă, 
dacă aceste cheltuieli nu au fost acoperite prin sumele 
primite pe calea asigurărilor sociale de stat.55 Ideea a 
fost preluată ulterior de Nicolae Clima în Manualul ju-
decătorului la examinarea pricinilor civile.56 Pe când 
dna profesor Eugenia Cojocari afirmă că „întâi de 
toate se vor lua în calcul toate cheltuielile ocazionate 
de îngrijirea victimei înainte de deces şi cheltuielile de 
înmormântare”.57 Expunându-ne opinia, considerăm 
că în poziţia lui Andrei Bloşenco şi Nicolae Clima nu 
este respectată prevederea Codului civil cu referire 
la statutul social al defunctului; or, în ipoteza în care 
victimă a accidentului aerian a fost o persoană cu 
renume, sumele primite pe calea asigurărilor sociale 
de stat nu vor acoperi nicidecum cheltuielile de fapt 
ale serviciilor funerare. Opiniile expuse de cei doi 
autori descind din legislaţia şi doctrina sovietică, când 
cumularea pretenţiilor din acţiunea privind restituirea 
cheltuielilor de înmormântare cu cele privind repa-
rarea daunelor în legătură cu decesul întreţinătorului 
nu era admisă.58 

În continuare aducem ca exemplu cazul unui ac-
cident în care a decedat soţul R., iar soţia a înaintat 
acţiune civilă privind restituirea cheltuielilor legate de 
înmormântare, toate confirmate prin probe anexate la 
dosar, precum şi a prejudiciilor morale suferite de ea. 
Prin decizie irevocabilă, Curtea Supremă de Justiţie a 
Republicii Moldova a menţinut hotărârea instanţei de 
fond, prin care în mod prioritar de la pârât s-a încasat 
prejudiciul material în sumă de 25 707 lei pentru îngri-
jirea defunctului şi înmormântarea lui, apoi şi a celui 
moral în mărime de 10 000 de lei.59 În aşa mod, consi-

derăm că cea mai reuşită opinie cu referire la ordinea 
reparării daunelor materiale avute în legătură cu decesul 
în accidentele de transport, inclusiv cele aeriene, este 
cea expusă de dna profesor Eugenia Cojocari, părere pe 
care o susţinem pe deplin şi la care ne alăturăm.

Formularea revendicărilor. Codul civil nu sta-
bileşte obligativitatea înaintării unei reclamaţiei către 
transportator în cazul daunelor aduse vieţii şi sănătăţii 
pasagerului. Cu toate că la art.1020 alin.(1) este insti-
tuită regula generală că „în cazul nerespectării obliga-
ţiilor contractuale, părţile sunt obligate să înainteze în 
prealabil o reclamaţie”, în text se face referinţă numai 
la pierderea, deteriorarea şi încălcarea termenului de 
livrare a încărcăturii. Aceeaşi formulare o găsim şi în 
Codul civil din 1964. În schimb, Codul aerian din 1983 
elibera în mod expres pasagerul de obligaţia înaintării 
reclamaţiei: „până la intentarea împotriva cărăuşului 
a unei acţiuni, care decuge din transportarea pasage-
rului, bagajului, încărcăturii sau poştei, faţă de el se 
formulează în mod obligator pretenţii, cu excepţia re-
vendicărilor, ce decurg din pricinile încetării din viaţă 
sau vătămării sănătăţii pasagerului” (art.107). 

În ce ne priveşte, luând în consideraţie faptul că 
atât Convenţia de la Montreal, cât şi cea de la Varşovia 
nu prevăd o cale prealabilă obligatorie de înaintare a 
pretenţiilor, precum şi viziunea expusă în Comentariul 
Codului civil, că „atât la transportul de mărfuri, cât şi 
cel de pasageri, (...) persoana fizică este obligată să 
înainteze o pretenţie cărăuşului” 60, concluzionăm că 
în caz de accident pasagerul mai întâi trebuie să infor-
meze despre aceasta transportatorul, şi numai în caz de 
dezacord se poate adresa în instanţa de judecată. Însă, 
practica dovedeşte că cerinţele se înaintează în acelaşi 
timp transportatorului şi companiei de asigurări, şi 
cauzele sunt soluţionate, de obicei, pe cale amiabilă.

Acţiunea în reparare a prejudiciului se prescrie în 
termen de 3 ani începând cu momentul în care persoana 
vătămată a cunoscut sau trebuia să cunoască existenţa 
prejudiciului şi persoana obligată să îl repare. Dacă păr-
ţile de comun acord negociază cuantumul despăgubirii 
şi modalitatea de plată a acesteia, cursul prescripţiei 
se suspendă până când una din părţi nu va renunţa la 
negociere. Atunci când există prejudicii succesive, tre-
buie să deosebim între daunele certe şi daunele viitoare 
eventuale. Pentru daunele certe se naşte un singur drept 
la acţiune, a cărui prescripţie curge de la data când 
persoana vătămată a cunoscut sau trebuia să cunoască 
prejudiciul şi persoana responsabilă. În ce priveşte 
daunele viitoare şi eventuale, potrivit Comentariului 
Codului civil, dreptul la acţiune se prescrie începând 
cu data când persoana vătămată a cunoscut efectiv sau 
trebuia să cunoască producerea daunei.61
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Mărimea şi modul de plată a despăgubirilor. 
În teoria şi jurisprudenţa internaţională, dar şi în cea 
naţională a multor state, se duc discuţii asupra mărimii 
despăgubirii pe care transportatorul este obligat să o 
achite pasagerului sau moştenitorilor acestuia în caz de 
vătămare a sănătăţii sau de deces în urma accidentelor 
aeriene. Legislaţia moldovenească nu stabileşte cum 
poate fi determinată această sumă, iar practică judiciară 
în domeniu aproape că nu există. Unicul caz de acest 
fel a avut loc în anul 2008, în preajma Aeroportului 
Internaţional Chişinău, însă până în prezent rudele 
victimelor aşa şi nu au fost despăgubite de compania 
de asigurări pe motiv că nu au fost elucidate pe deplin 
cauzele accidentului. 

Aşadar, dacă accidentul se petrece cu un avion ce 
efectuează o cursă internaţională, litigiul va fi soluţi-
onat după Convenţia de la Montreal, iar dacă avionul 
realizează un zbor intern, spre exemplu un zbor taxi 
pe unul din traseele Chişinău – Bălţi – Mărculeşti – 
Cahul – Tiraspol, în caz de litigiu se va aplica în mod 
exclusiv legislaţia naţională. 

Potrivit Convenţiei de la Montreal, răspunderea 
transportatorului aerian este axată pe un sistem alcătuit 
din două niveluri: 1) pentru daunele care nu depăşesc 
100 000 DST (140 000 de dolari SUA) de pasager, 
răspunderea transportatorului este una obiectivă, adică 
transportatorul răspunde indiferent de faptul dacă a 
fost sau nu vinovat de producerea accidentului; 2) cu 
referire la daunele care depăşesc această sumă pentru 
fiecare pasager, conform art.21 alin.(2) al Convenţiei, 
transportatorul nu va fi răspunzător dacă dovedeşte că: 
a) respectiva daună nu s-a datorat neglijenţei sau altei 
acţiuni greşite ori omisiuni a transportatorului sau a pre-
puşilor ori mandatarilor acestuia; b) respectiva daună 
a survenit numai din cauza neglijenţei sau altei acţiuni 
greşite ori omisiuni a unei terţe părţi. Însă, în ambele 
situaţii, fie că mărimea daunei este pînă la 100 000 
DST sau depăşeşte această sumă, dacă transportatorul 
dovedeşte că dauna a fost provocată sau favorizată de 
acţiunile ori omisiunile persoanei care reclamă des-
păgubirea, transportatorul va fi exonerat în întregime 
sau în parte de răspundere faţă de reclamant. Trans-
portatorul va fi în acelaşi mod exonerat de răspundere 
dacă dovedeşte că pasagerul prin neglijenţă, acţiuni 
greşite sau omisiuni a provocat dauna ori a contribuit 
la provocarea ei. 

Doctrina enumeră şi alte temeiuri când limita des-
păgubirii ar putea fi înlăturată, şi anume: a) motivarea 
că despăgubirile majorate contravin ordinii publice; 
b) adoptarea actelor normative naţionale prin care su-
mele sunt esenţial diminuate; c) ajustarea despăgubirii 
la valoarea de piaţă a aurului; d) încasarea dobânzilor 

din contul sumei în defavoarea victimei ş.a.62 În ce ne 
priveşte, apreciem negativ o asemenea practică, pe 
motiv că ea contravine cadrului juridic instituit de Con-
venţia de la Montreal. Această experienţă denotă mai 
mult imperfecţiunea în procesul aplicării legislaţiei ce 
ţine de repararea prejudiciului pentru daunele cauzate 
vieţii şi sănătăţii pasagerilor ca urmare a accidentelor 
aeriene. 

Este remarcabil faptul că sarcina probaţiunii în 
toate cazurile revine transportatorului. El urmează 
să aducă dovezi că vătămările corporale sau decesul 
au avut loc nu din vina sa, ci a pasagerului sau a unei 
terţe persoane. În măsura în care dovada nu-i reuşeşte, 
transportatorul va trebui să răspundă pentru întreaga 
valoare a prejudiciului suferit de pasager.

Apreciem însă faptul că majoritatea doctrinarilor 
contemporani se pronunţă în favoarea introducerii 
răspunderii civile absolute a transportatorului aerian 
pentru prejudiciile cauzate vieţii şi sănătăţii pasagerilor. 
Această opinie majoritară a fost abordată şi susţinută de 
profesorii B.Kerguelen-Neyrolles, L.Garcia-Campillo63, 
И.Л.Трунов, П.В.Ремишевский64, С.А.Смирнов65 etc., 
în diverse manuale, monografii, articole ştiinţifice şi la 
conferinţe internaţionale la acest subiect. Pe când în 
doctrina clasică principiul răspunderii absolute a fost pe 
larg criticat. Cauza era că în Convenţia de la Varşovia 
principiul de bază era cel al răspunderii limitate, iar 
răspunderea absolută constituia doar o excepţie. Profe-
sorul canadian William Coulet afirmă că este rezonabil 
de a suprima această regulă în favoarea fixării, în toate 
cazurile, a unui plafon al răspunderii civile a transpor-
tatorului aerian.66 Alt argument în favoarea limitării 
despăgubirilor aduce profesorul francez M.Lemoine. 
Dânsul afirmă că interesul în limitarea despăgubirilor 
este considerabil în transportul de persoane, pe motiv 
că, în caz de accidente cu decese, starea financiară 
a companiilor aeriene ar putea fi compromisă prin 
ajungerea lor la incapacitate de plată.67 O părere po-
zitivă expune profesorul Universităţii din Montréal 
M.Pourcelet, care consideră că dovada absenţei vino-
văţiei transportatorului aerian devine extrem de dificil 
a fi adusă. Pe lângă lipsa vinovăţiei sale la producerea 
acccidentului, transportatorul trebuie să dovedească 
că la originea accidentului au existat împrejurări inde-
pendente de voinţa şi posibilităţile sale de a le înlătura. 
Altfel spus, el va trebui să demonstreze lipsa vinovăţiei 
(fapta negativă), aducând pentru aceasta ca dovadă un 
element sau o împrejurare exterioară (fapta pozitivă).68 
Profesorul american E.Murphy, fiind împotriva insti-
tuirii răspunderii absolute în transportul aerian, aduce 
exemplul avocaţilor. Aceştia au interes în instituirea 
acestei răspunderi, deoarece onorariile lor sunt propor-
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ţionale cu suma despăgubirii alocată clienţilor. Potrivit 
autorului, prin aceasta se explică faptul că adeseori 
victimele accidentelor aeriene reclamă sume majorate, 
dar instanţa dispune reducerea considerabilă a acestor 
sume.69 Cercetând problema dată, exprimăm dezacor-
dul faţă de opiniile clasice şi le găsim oportune pe ale 
doctrinarilor contemporani la care ne raliem şi optăm, 
în aşa mod, pentru introducerea răspunderii civile 
absolute a transportatorului aerian pentru prejudiciile 
cauzate vieţii şi sănătăţii pasagerilor.

O propunere binevenită în perspectiva consolidării 
pe viitor a sistemului indemnizării pentru decese şi 
vătămările sănătăţii, ca urmare a catastrofelor aeriene, o 
considerăm cea a indemnizării victimelor de către stat, 
prin intermediul unor fonduri de garanţii din bugetul de 
stat, special rezervate în acest scop. După compensarea 
tuturor cheltuielilor, statul se poate adresa prin acţiune 
de regres către operatorul aerian. 

Avantajul acestui procedeu rezidă în faptul că statul 
dispune tot timpul de mijloace financiare, suficiente 
pentru a indemniza imediat şi la nivelul cuantumului ce-
rut de convenţiile internaţionale victimele accidentelor 
aeriene. Altfel spus, rolul companiilor de asigurări va fi 
preluat de către stat care devine cel mai sigur asigurător. 
Cu atât mai mult că experienţa celor două accidente, din 
apropierea Aeroportului Internaţional Chişinău şi din 
Irak, cu aeronavă şi piloţi moldoveni, dovedeşte faptul 
că elucidarea cauzelor catastrofei durează, timp în care 
asigurătorul tergiversează cu achitarea despăgubirilor, 
iar această situaţie este în mod evident în detrimentul 
victimelor şi rudelor acestora.

Plata anticipată a despăgubirilor. Plata despă-
gubirilor pentru prejudiciul cauzat prin vătămarea 
sănătăţii ori prin deces se efectuează în rate lunare. 
În acelaşi timp, Codul civil admite ca compensarea 
cheltuielilor să fie stabilită de instanţa de judecată 
cu anticipaţie, însă numai în baza avizului organului 
medical. În lumina Comentariului Codului civil, des-
păgubirile se acordă sub formă de prestaţii periodice, 
deoarece întinderea totală a prejudiciului este imposibil 
de stabilit cu anticipaţie.70

O prevedere reuşită a Convenţiei de la Montreal 
se referă la plata în avans de către transportator a unei 
părţi din suma despăgubirii, în cazul accidentelor în-
soţite de deces sau vătămare corporală. Scopul acestei 
reglementări este de a satisface necesităţile economice 
imediate ale victimei, cum ar fi cele de îngrijire medi-
cală, operaţie chirurgicală, procurarea medicamentelor, 
aplicarea unor forme speciale de tratament, transport, 
servicii funerale etc. Totodată, în art.28 al Convenţiei 
este prevăzut că aceste plăţi nu constituie o recunoaş-
tere a răspunderii şi pot fi compensate din orice sumă 

achitată ulterior de către transportator cu titlu de daună. 
Menţionăm că acţiunea de achitare anticipată a des-
păgubirii este pe larg apreciată în plan internaţional: 
spre exemplu, în pct.2.10 al Mesajului Consiliului 
Federal al Elveţiei privind aderarea acestei ţări la 
Convenţia de la Montreal se accentuează că, ţinând 
cont de timpul relativ îndelungat în care se desfăşoară 
ancheta asupra accidentului, achitarea despăgubirilor 
către pasageri se face, de regulă, cu întârzieri, care pot 
fi considerabile.71 

În concluzie: până în prezent în Republica Moldova 
nu a fost adoptată o legislaţie specială ce ar reglementa 
răspunderea civilă pentru vătămarea sănătăţii sau dece-
sul în traficul aerian intern. Cu toate că la 5 decembrie 
2008 s-a făcut un pas important prin aderarea Republicii 
Moldova la Convenţia de la Montreal din 1999 pentru 
unificarea unor reguli referitoare la transportul aerian 
internaţional72, regulile date se aplică doar transportului 
aerian internaţional. O soluţie legislativă interesantă a 
fost găsită în România: prin Legea privind răspunderea 
transportatorilor aerieni şi a operatorilor aeronavelor 
civile care efectuează operaţiuni aeriene civile în spa-
ţiul aerian naţional, legiuitorul român a stabilit că pre-
vederile Convenţiei de la Montreal din 1999 referitoare 
la transportul aerian internaţional să se aplice şi pentru 
zborurile de pe rutele interne. Considerăm că modelul 
dat ar putea fi preluat şi de legiuitorul nostru.

În acelaşi timp, suntem de părere că puţin a fost 
abordată problema răspunderii civile în reglementările 
ASAC privind Investigarea accidentelor şi incidente-
lor. Regulile date cuprind preponderent norme de drept 
public ce se referă la: gradul de implicare a statului şi 
a transportatorului în procesul investigării cauzelor 
accidentelor şi incidentelor, crearea comisiilor şi sub-
comisiilor specializate, înlăturarea factorilor de risc, 
localizarea pericolului, furnizarea informaţiilor etc., 
dar puţin este reflectată noţiunea de accident aerian, 
perioada de răspundere civilă a transportatorului care 
trebuie să fie delimitată de acţiunile de îmbarcare şi, 
respectiv, debarcare a pasagerului, răspunderea civilă 
pentru vătămarea corporală şi a sănătăţii sau decesul 
terţilor aflaţi la pământ ca urmare a căderilor unor 
obiecte din avion ş.a. 

În perspectiva armonizării legislaţiei Republicii 
Moldova la cea a Uniunii Europene, concluziile şi pro-
punerile ar putea servi drept suport ştiinţific organului 
legislativ în ce priveşte adoptarea unui Cod aerian. Ne 
exprimăm speranţa că studiile consacrate răspunderii ci-
vile a transportatorului aerian vor fi încununate cu apariţia 
unei noi ramuri de drept în Republica Moldova – dreptul 
aerian, care în România, Federaţia Rusă şi Ucraina 
demult îşi are delimitată obiectul şi metoda de studiu, 
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iar în alte state, ca Franţa, Anglia, Italia, Germania, 
este inclus deja ca specializare la ciclul II de masterat. 
Până atunci informaţia poate fi întrebuinţată ca suport 
didactic pentru studierea aprofundată a disciplinelor 
„Drept civil”, „Dreptul transporturilor” şi „Dreptul 
economic” la facultăţile de drept din republică.
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SuMMARY
The aging of the theory of separation of powers is explained by the fact that it was developed during 

a period when there was still no political parties and when the main power problems were the institu-
tional ones. The appearance of political parties and their particular role in setting the legal and political 
institutions have led to today’s issue of separation or balance of powers should not be realized between 
parliament and government, but between a majority consisting of a party or a coalition of parties winning 
the elections, that have at the same time the parliament and the government, and a strong opposition, 
waiting for the next election in order „to take back”.

separaţiei puterilor în stat. În baza acestuia, exercitarea 
puterii este împărţită între mai multe instituţii, în aşa 
fel încât „puterea să fie înfrânată de putere”.1 Această 
segregare a făcut ca o instituţie – Parlamentul – să deţină 
ca obiect al activităţii adoptarea legilor, o alta – Guver-
nul – să fie însărcinată să le pună în aplicare, în timp ce 
o a treia – instanţa judecătorească – să poată sancţiona 
nerespectarea lor. 

Dacă Parlamentul este piatra de boltă a construcţiei 
democratice, atunci Guvernul – instituţia abilitată să 
pună în executare legile – poate fi înţeles ca un instru-
ment de lucru, „mâna lungă” a acestuia. Prezenţa unei 
instituţii precum Guvernul, organ colegial construit 
pe principiul răspunderii solidare şi de dimensiuni 
mult mai reduse decât Parlamentul, pare firească din 
perspectiva asigurării unităţii şi rapidităţii de acţiune în 
implementarea legilor. Poziţia sa este clar precizată: în 
timp ce Parlamentul ales, direct sau indirect, de cetă-
ţenii cu drept de vot, se bucură de legitimitate deplină, 
Guvernul, învestit de Parlament, rămâne un simplu 
executant. Cu acest model pare să fi început aventura 
modernă a democraţiei.2

Astăzi, datorită partidelor, principiul separaţiei 
puterilor în stat este, în mare măsură, unul declara-
tiv.3 Mai mult, constituţiile nu prevăd cu exactitate 
această separaţie a celor trei puteri, cel puţin în ceea 
ce priveşte delimitarea executivului de legislativ.                                    
O dovadă este felul în care, în orice sistem parlamentar 
sau semiprezidenţial, guvernul este numit, putând însă 

fi şi dizolvat de Parlament, ceea ce vine să contrazică 
principiul separaţiei rigide a puterilor. Pentru că acolo 
unde Parlamentul, adică majoritatea parlamentară for-
mată dintr-un partid sau o coaliţie de partide, formează 
Guvernul, acesta alege, de regulă, persoane în care are 
încredere şi care fac parte din rândurile sale. Astfel, 
majoritatea miniştrilor sunt concomitent deputaţi în 
Parlament, membri ai Guvernului şi membri de partid. 
În aşa mod, nu poate fi vorba de o separaţie a executi-
vului de legislativ la nivel de persoane. 

În forma sa clasică sistemul parlamentar este con-
ceput ca un sistem de echilibru între puterile executivă 
şi legislativă, realizat în cadrul unei colaborări între ele. 
Or, în practica politică a diferitelor state acest echilibru 
este rupt de multe ori în favoarea puterii executive sau 
a celei legislative, în funcţie de specificul momentului 
istoric şi de impactul condiţiilor politice, economice 
şi sociale. Model clasic al sistemului parlamentar este 
considerată Marea Britanie. Dar nici aici „echilibrul 
prin colaborare”, despre care se afirmă că este caracte-
ristic pentru acest sistem, nu a putut deveni o realitate 
a vieţii politice, astfel încât, dacă la un moment dat, 
balanţa s-a înclinat spre puterea legiuitoare, supremaţia 
ei treptat a suferit o mutaţie în favoarea Cabinetului.4 
Într-un asemenea sistem prim-ministrul conduce nu nu-
mai Guvernul şi întregul sistem al puterii executive, ci 
mai şi controlează în întregime adoptarea hotărârilor de 
către Parlament (de Camera inferioară a Parlamentului), 
deoarece este liderul partidului majoritar. Caracterul 
colegial al activităţii Cabinetului este înlocuit cu do-
minaţia prim-ministrului. Se consideră că „puterea a 

CARACTERUL  PERIMAT  AL  TEORIEI  SEPARAŢIEI  
PUTERILOR  îN  STAT  DIN  PERSPECTIVA  ACTIVITăŢII  

PARTIDELOR  POLITICE
dan MOLdOVeANu,

doctorand (ULIM)

Recenzent: Victor POPA,
doctor habilitat în drept, profesor universitar (ULIM)

a baza construcţiei constituţionale democratice a 
fost aşezat, încă din secolul al XVIII-lea, principiul 
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trecut de la Coroană la Parlament, apoi de la Parlament 
la Cabinet”, astfel încât acum în Marea Britanie se 
vorbeşte de o dictatură a Cabinetului. După unii, chiar 
această descriere ar fi depăşită, căci transferul succesiv 
al puterii reale de la un organ la altul a fost urmat de o 
deplasare a ei de la Cabinet la primul-ministru.5 

În felul acesta, în Marea Britanie, în virtutea faptului 
că prim-ministrul controlează partidul, Parlamentul şi 
nomenclatura, principiul separaţiei puterilor devine 
un mit. 

Însă, după cum reiese din reflecţiile precedente, 
sistemele parlamentare nu întotdeauna funcţionează 
în conformitate cu acest principiu. Astfel, în acele 
ţări, ale căror condiţii economice, politice şi sociale 
au determinat polarizarea corpului electoral în jurul a 
două partide politice puternice, s-a ajuns la o situaţie 
în care preponderenţa în stat aparţine, sub aspecte care 
pot fi mai mult sau mai puţin diferite, executivului. 
În schimb, fracţionarea corpului electoral în jurul 
unor partide politice multiple, incapabile să asigure 
majoritatea parlamentară şi, prin urmare, incapabile 
să formeze guverne omogene, duce, în mod inevitabil, 
la o instabilitate mai mult sau mai puţin pronunţată 
a executivului şi, implicit, la creşterea influenţei 
Parlamentului. 6

Reinterpretarea teoriei separaţiei puterilor mai are la 
bază consideraţia că legislativul, executivul şi puterea 
judecătorească nu îndeplinesc doar competenţele pre-
văzute de principiul separaţiei puterilor. Competenţele 
Parlamentului nu sunt în nici un caz doar de ordin 
legislativ, acesta încercând să exercite influenţă asupra 
deciziilor executivului. Pe de altă parte, nici atribuţiile 
Guvernului nu se limitează doar la executarea legilor 
emise de Parlament. În primul rând, Guvernul participă 
la elaborarea legilor, majoritatea proiectelor de legi 
astăzi fiind elaborate de birourile ministeriale şi nu de 
cele ale Parlamentului. În plus, Parlamentul creează 
din ce în ce mai des doar legi-cadru, împuternicind 
executivul să se ocupe de detalii. 

Astfel, executivul capătă mai multă pondere, de-
terminând direcţiile directoare ale politicii, întocmind 
proiectele de lege necesare realizării acestora, care sunt 
acceptate ulterior în Parlament de partidul sau coaliţia 
majoritară. Bineînţeles, şi majoritatea parlamentară, 
în dependenţă de caz, poate influenţa, la rândul ei, 
activitatea executivului. Aceste procese nu pot fi înca-
drate cu precizie în schema expusă de teoria clasică a 
separaţiei puterilor. 

Toate acestea au făcut ca teoria lui Montesquieu cu 
privire la separaţia celor trei puteri să fie considerată 
depăşită şi străină de realitate. Asemenea calificări sunt 
inevitabile, pentru că în statul modern separaţia strictă a 

legislativului de executiv nu mai poate fi susţinută, nici 
măcar atunci când aceste două puteri sunt prevăzute a 
fi cu totul independente una faţă de cealaltă. În Statele 
Unite, prăpastia care îl desparte pe şeful guvernului 
de Parlament este mult mai adâncă decât în sistemele 
parlamentare europene, Parlamentul păstrându-şi cu 
mult mai multe din competenţele sale de odinioară. Dar 
şi în sistemul american s-au făcut remarcate tendinţe 
asemănătoare cu cele descrise mai sus.

Perimarea teoriei separaţiei puterilor se explică prin 
aceea că ea a fost elaborată într-o perioadă când încă nu 
existau partide politice şi când principalele probleme 
ale puterii erau de ordin instituţional. Apariţia partidelor 
politice şi rolul lor deosebit în configurarea instituţiilor 
juridice şi politice au făcut ca astăzi problema separării 
sau a echilibrului puterilor să nu se realizeze între Par-
lament şi Guvern, ci între o majoritate formată dintr-un 
partid sau o coaliţie de partide învingătoare în alegeri, 
care dispun, în acelaşi timp, de Parlament şi de Guvern, 
şi o opoziţie puternică, care aşteaptă următoarele ale-
geri pentru „a-şi lua revanşa”.

Revenim la cazul celor două puteri, legislativă şi 
executivă, a căror existenţă şi funcţionalitate este impo-
sibil de imaginat, în special, în condiţiile standardelor 
democratice actuale, în afara activităţii partidelor politi-
ce. În acest sens, se observă o tendinţă generală – cea de 
creştere a importanţei puterii executive. Observaţie, de 
altfel, perfect valabilă pentru toate sistemele de partide, 
precum şi pentru toate tipurile de sistem constituţional, 
cu condiţia că atât în primul caz, cât şi în cel de-al doilea 
să fie vorba despre reguli de joc democratice. În acest 
caz, trebuie să avem în vedere faptul că democraţiile 
occidentale de astăzi se caracterizează printr-o putere 
superioară, mai mult sau mai puţin evidentă, a guver-
nelor faţă de parlamente.

Un rol definitoriu în această mutaţie este jucat, de-
sigur, de partidele politice. În particular, ne referim la 
partidele politice care deţin majoritatea în legislative 
şi în baza cărora se formează şi executivele.

În plan general, o dovadă certă a acestei creşteri a 
puterii guvernelor sunt subdiviziunile guvernamentale 
(secţii, birouri, direcţii) de proporţii, care înlocuiesc şi 
depăşesc comisiile parlamentare, chiar şi în SUA, unde 
Congresul beneficiază de cea mai bună susţinere uma-
nă, altfel decât în multe alte parlamente occidentale. 

Guvernul, cea mai puternică instituţie din sistem, 
este protejat în mare măsură de intervenţiile Parla-
mentului. Ipotetic, Parlamentul căruia nu i se permite 
să participe şi să ia decizii în ceea ce priveşte politica 
externă sau planificarea politică şi care este limitat la 
funcţia de ratificator al deciziilor guvernamentale, nu 
mai dispune, într-un sistem parlamentar, nici măcar 
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de posibilitatea de a contesta aceste decizii, pentru că 
majorităţile parlamentare susţin Guvernul.

Astăzi, ideea care se află la baza tuturor teoriilor 
despre separaţia puterilor, precum că unui Parlament 
autonom i se opune un Guvern independent de acesta, 
nu este întru totul în pas cu realitatea politică actuală. 
Liniile de demarcaţie politică (după cum am argumentat 
şi mai sus) nu se mai situează între Parlament şi Guvern, 
ci între Guvern şi majoritatea parlamentară, pe de o 
parte, şi opoziţie, pe de altă parte. În plus, electoratul 
este cel care alege, dar nu între Parlamentul şi Guvernul 
dintr-un sistem politic anumit, ci, în mod firesc, între 
majoritatea parlamentară şi Guvern, pe de o parte, şi 
opoziţie, pe de altă parte.

În Republica Moldova, ca şi în majoritatea statelor 
democratice sau în curs de democratizare, teoria clasică 
a separaţiei puterilor a suferit o modernizare, datorită 
rolului pe care îl joacă partidele politice, în sensul că nu 
poate fi vorba despre o separaţie strictă între ramurile 
executivă şi legislativă. Ca şi în majoritatea statelor 
citate, este vorba despre o separaţie şi colaborare între 
partidul sau partidele de guvernământ (majoritare) şi 
opoziţie.

Din toate acestea rezultă că nu mai există o dog-
mă în care executivul, legislativul şi justiţia să fie 
separate riguros. Democraţia modernă încearcă însă 
să evite orice formă de monopolizare a puterii, orga-
nizând într-un sistem complex acţiunile de cooperare 
şi poziţiile adverse ale forţelor politice: electoratul şi 
opinia publică, asociaţiile şi partidele, Parlamentul cu 
cele două Camere ale sale, executivul ca Guvern şi 
administraţie şi justiţia. Toate aceste structuri iau parte, 
într-o măsură mai mare sau mai mică, la procesul de 

formare a deciziilor politice, la executarea acestora şi 
la controlul lor. Factorii de separaţie, amalgamare şi 
limitare a puterilor s-au înmulţit în mod considerabil 
de la Montesquieu încoace, lucru extrem de necesar, 
căci statul modern se caracterizează printr-o sporire a 
puterii şi a sarcinilor ce îi revin. Procesul decizional 
şi de formare a voinţei politice nu mai are loc astăzi 
doar la nivel statal, neputând fi astfel descris doar cu 
ajutorul unor categorii care ţin de autorităţile publice. 
Trebuie ţinut cont de capacitatea partidelor, grupurilor 
de interese şi a opiniei publice de a limita puterile pu-
blice. Interesele multiple susţinute de diferitele structuri 
sociale fac ca partidele politice să formuleze oferte şi 
propuneri în vederea soluţionării problemelor de ordin 
politic. Astfel, puterea publică din statul democratic 
contemporan este limitată printr-un sistem complex 
de îngrădiri, prin greutăţi şi contra-greutăţi, în care un 
loc important revine partidelor politice. 

Note: 

1 Ch.Montesquieu. Despre spiritul legilor. Vol.I. – Bucureşti: 
Editura Ştiinţifică, 1964, p.195.

2 Carpinschi, D.A. Ilaş. Criza politică şi construcţia instituţio-
nală democratică // http://www.jsri.ro/old/html%20version/index/
no_7/antoncarpinschi-articol.htm

3 I.Rusu. Drept Constituţional şi instituţii politice. –Bucureşti: 
Lumina LEX, 2004, p.125-151, 216.

4 D.Turpin, J.-P. Massia. Droit constitutionnel. – Press Uni-
versitaires de France, 1994, p.550-563.

5 A.Arseni. Drept constituţional şi instituţii politice: Note de 
curs. Vol.II. Ediţia a II-a. – Chişinău: Print – Color, 1997, p.279.

6 M.Cuşmir. Sisteme constituţionale europene. – Chişinău: 
Adriga-Vis, 2008, p.55.
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Î

SuMMARY
Bodies elected by the people to do some tasks on its behalf are part of the representative regime of the 

country. Of all the institutions which exercise national sovereignty on behalf of the owner (the people), 
and that constitutes a representative regime we should highlight: the parliament, the head of state bod-
ies and public local administration (councils and mayors, elected by universal suffrage). Only through 
elections, the people select the empowered in the representative bodies on the central level as well as on 
the local one and the elected authorities have the right to autonomous management of local problems, 
acquire the quality of being representative and public.

rativă din administraţia publică locală, aleasă în vederea 
soluţionării problemelor de interes local. Acelaşi lucru 
este stipulat şi în legile privind administraţia publică 
locală, atât în România, cât şi în Republica Moldova. 

Pentru o mai bună înţelegere a acestor probleme 
vom evidenţia unele probleme teoretice ale regimului 
reprezentativ, pentru a vedea cum se înscriu în el şi ce 
rol joacă consiliile locale.

 Organele reprezentative constituie un element im-
portant al democraţiei semi-directe prin care se exercită 
suveranitatea naţională.1 Este bine ştiut că suveranitatea 
naţională, sau puterea, aparţine poporului. În acest 
sens, Constituţia României şi Constituţia Republicii 
Moldova fixează, în art.2, dispoziţia, potrivit căreia su-
veranitatea naţională aparţine poporului care o exercită 
în mod direct şi prin organele sale reprezentative. 

Aceasta, de fapt, constituie elementul de bază al 
formei de guvernământ care poartă denumirea de   
republică, în care poporul, el însuşi, se guvernează. 
Unul dintre părinţii teoriei reprezentative, Montesquieu, 
sublinia că este necesar ca poporul, deţinătorul puterii 
supreme, să execute el însuşi tot ceea ce poate îndeplini 
bine în acest fel; iar ceea ce nu poate îndeplini bine, 
trebuie să facă prin împuterniciţi. Aceştia din urmă nu 
pot fi, ca atare, decât dacă poporul îi desemnează el 
însuşi. Montesquieu susţinea că poporul poate alege 
pe cei mai demni şi poate exercita şi un control asupra 
lor. „Poporul va face o alegere reuşită – spunea el – 

alegându-i pe cei căror le va încredinţa realizarea 
voinţei sale”.2

Deci, chintesenţa reprezentativităţii o constituie 
organele elective, împuternicite de către popor să des-
făşoare o activitate din numele lui şi spre binele lui. 
Prin urmare, caracterul reprezentativ se asigură prin 
alegeri, prin intermediul votului universal. Momentul 
transmiterii sau delegării dreptului de a exercita suve-
ranitatea o constituie votul.

Aşa fiind văzute lucrurile, putem susţine că sufragiul 
este un instrument juridic obişnuit şi înglobează două 
acţiuni principale:

1) desemnarea reprezentanţilor care vor activa în 
numele poporului într-un termen stabilit;

2) adoptarea directă a unor decizii ca rezultat al 
unei operaţiuni de referendum.

Definiţiile date regimului reprezentativ sunt multi-
ple. Astfel, Jean Gicquel vede în regimul reprezentativ 
un sistem de instituţii în care poporul nu intervine în 
jocul politic al aleşilor săi întruniţi într-un parlament.3 
Bineînţeles, într-o societate contemporană regimul 
reprezentativ nu se limitează la un singur organ repre-
zentativ, cum ar fi parlamentul, numărul autorităţilor 
publice reprezentative fiind direct proporţional formei 
de guvernământ, principiilor democratice aplicate în 
procesul exercitării puterii.  

Regimul reprezentativ îl putem defini în două sen-
suri: într-un sens larg, ca formă de exercitare indirectă 
a suveranităţii naţionale de către popor prin intermediul 
reprezentanţilor săi aleşi, şi într-un în sens restrâns – ca 

CONSILIUL  LOCAL – AUTORITATE  ADMINISTRATIVă 
REPREzENTATIVă

Marian ROtARu,
doctorand (ULIM)

Recenzent: Victor POPA,
doctor habilitat în drept, profesor universitar (ULIM)

n literatura de specialitate este unanim recunoscut 
că consiliul local este autoritate colegială, delibe-



49

Nr. 7, iulie 2009 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

ansamblu de autorităţi publice, desemnate de popor, 
pentru a exercita suveranitatea (puterea politică) în 
numele lui.

Regimurile reprezentative democratice se mai ca-
racterizează şi prin faptul că: instituţiile reprezentative 
exprimă interesele tuturor membrilor societăţii, indi-
ferent de categoria socială, originea etnică etc; oferă 
largi libertăţi politice cetăţenilor, îndeosebi drepturi 
electorale şi libertate de asociere; selectarea repre-
zentanţilor se face prin sisteme electorale care prevăd 
posibilitatea organizării şi desfăşurării unor alegeri 
libere, echitabile şi oneste.

Astfel fiind văzute lucrurile, putem afirma că orga-
nele alese de popor pentru a înfăptui unele activităţi în 
numele lui fac parte din regimul reprezentativ al ţării. 
Din ansamblul de instituţii care exercită suveranitatea 
naţională în numele titularului puterii (poporului) şi 
care constituie regimul reprezentativ urmează să evi-
denţiem: parlamentul, şeful statului (aleşi prin sufragiu 
universal) şi organele de administrare publică locală 
(consiliile şi primarii, aleşi prin vot universal).4

Cineva poate contesta această afirmaţie, argumen-
tând că exercitarea suveranităţii are loc numai prin 
organele reprezentative centrale (parlament, şef de 
stat). Nu vom polemiza prea mult pe această temă, vom 
spune doar că, cine va susţine ultima teză, nu va avea 
dreptate, deoarece Constituţia nu specifică care organe 
reprezentative participă la exercitarea suveranităţii, iar 
noi, prin conţinutul acestei lucrări, vom demonstra că 
şi autorităţile reprezentative, prin forme specifice de 
activitate, participă la realizarea puterii de stat.

La o privire atentă, observăm o identitate între for-
mele şi mijloacele de exercitare a suveranităţii naţionale 
şi a dreptului de a administra interesele publice locale 
prin organe reprezentative alese prin intermediul vo-
tului universal şi referendum ca o formă de participare 
directă a cetăţenilor. Şi la nivel local, colectivităţile 
locale deleagă unor reprezentanţi dreptul de a-şi admi-
nistra liber, fără nici o imixtiune din partea organelor 
centrale, o parte din problemele de interes local.

Aceşti reprezentanţi, în urma alegerilor, obţin un 
mandat de reprezentare colectivă. Consiliul local devi-
ne în ansamblu autoritatea reprezentativă şi deliberativă 
a colectivităţii locale. Putem afirma că nu este vorba 
despre reprezentarea unei porţiuni din teritoriu, a unei 
colectivităţi locale în organele reprezentative naţionale 
şi nici a statului în teritoriu.

Reprezentarea locală, prin natura ei, are o dublă 
semnificaţie. În primul rând, ea exprimă manifestarea 
de voinţă a celor reprezentaţi, iar, în al doilea rând, 

favorizează, sub aspect juridic, o comunitate de inte-
rese solicitate de ei înşişi, specifice unei colectivităţi 
autonome în raport cu alte colectivităţi. Aceste interese 
sunt realizate sub egida unor autorităţi reprezentative 
constituite prin alegeri sau, altfel spus, colectivitate care 
se administrează ea însăşi prin propriile organe.

În virtutea celor expuse, conchidem că reprezenta-
rea locală poate fi recunoscută ca un autentic proces 
reprezentativ. Conform expresiei lui J.A. Mazeres, 
colectivităţile locale descentralizate apar ca un „spaţiu 
diferenţiat de puteri”, locul materializării unei „puteri 
periferice”5, materializare care se produce cu concursul 
statului, în avantajul colectivităţilor locale.

Numai prin alegeri poporul selectează împuterni-
ciţi atât în organele reprezentative centrale, cât şi în 
cele locale, iar autorităţile care urmează să exercite 
suveranitatea în numele poporului dispun de dreptul 
la administrarea autonomă a unor probleme de interes 
local, dobândind astfel calitatea de a fi reprezentative 
şi publice.

Prin natura lor, alegerile au un caracter multifunc-
ţional, deoarece ele doar în sens restrâns se reduc la 
selectarea uneia sau a mai multor persoane care vor 
intra în componenţa organului reprezentativ, iar în 
sens larg: 

a) permit electoratului să-şi exercite, prin interme-
diul votului universal, secret şi liber exprimat, dreptul 
de a participa la guvernare, la administrarea intereselor  
publice locale fie direct, fie prin intermediul reprezen-
tanţilor aleşi; 

b) conferă legitimitate sistemului politic, sistemu-
lui guvernamental, sistemului de administrare locală, 
partidului sau partidelor de guvernământ; 

c) selectează un lider, o autoritate de guvernare, de 
administrare, pentru colectivitatea naţională sau pentru 
o colectivitate locală; 

d) fiind multiple manifestări de voinţă în ansamblu, 
constituie un act colectiv în urma căruia se aprobă o 
echipă;

e) permit electoratului să participe nemijlocit la 
viaţa social-politică a societăţii, a colectivităţii locale 
prin votarea programelor electorale ale candidaţilor, 
ale formaţiunilor politice; 

f) permit electoratului să-şi expună opinia referitor 
la activitatea formaţiunilor politice aflate la putere şi 
la direcţiile de activitate în perspectivă;

g) confirmă sau infirmă activitatea celor aleşi, dân-
du-le mandat de acţiune sau înlocuindu-i cu alţii.6

Între specialiştii din administraţia publică există 
unele divergenţe privind alegerile locale, unii consi-
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derând că ele nu trebuiesc desfăşurate în baza pluralis-
mului politic, deoarece activitatea autorităţilor publice 
locale nu are aspect politic şi deci partidele politice nu 
au ce căuta în administraţia publică locală. Alţii susţin 
ideea de alegeri politice şi la nivel local. 

În literatura de specialitate este discutată pe larg 
problema dacă alegerile locale sunt alegeri politice 
sau administrative. Se motivează că, la nivel local, în 
alegerile organelor reprezentative alegătorii optează 
mai mult pentru personalităţi şi nu pentru partide, 
pentru cei ale căror calităţi morale şi profesionale le 
cunosc bine, în virtutea faptului că trăiesc şi muncesc 
cu ei „cot la cot”.

 În acest sens, Petre P. Negulescu susţine că alegă-
torii ar vota la întâmplare dacă fiecare candidat s-ar 
prezenta în faţa lor în nume propriu, neavând nici o 
legătură cu ceilalţi. De ideile lor ar putea, la rigoare, 
să ia cunoştinţă din manifestele electorale, dar de sin-
ceritatea acelor idei nu ar avea cum să se încredinţeze. 
Dacă însă candidaţii ce se înfăţişează alegătorilor sunt 
înglobaţi în partide ale căror programe s-au dezbătut pe 
larg în congrese şi întruniri publice, în broşuri şi ziare, 
ajungând să fie cunoscute de toată lumea în valoarea 
lor generală şi în posibilitatea lor de realizare în mo-
mentul dat, şi a căror activitate anterioară, la guvern şi 
în opoziţie, s-a desfăşurat sub ochii ţării întregi, putând 
fi cântărită de toţi cetăţenii atât în părţile ei bune, cât 
şi rele, situaţia e mult mai uşoară.7 

În ceea ce priveşte personalităţile (elita), în opinia 
lui Jean - Francois Aubert, poporul nu are ce face cu 
o elită în care el nu se recunoaşte şi pe care, oricât de 
inteligentă ar fi, nu o înţelege.8 

La nivel local alegătorii au, bineînţeles, posibilitatea 
să-şi cunoască mai bine candidaţii, între ei existând şi 
unele legături cotidiene mai strânse. Această premisă 
nu exclude însă posibilitatea pluralismului politic. 
Mai mult, partidele îşi pot depune candidaturile şi în 
circumscripţii uninominale, unde se păstrează contactul 
direct alegător – candidat.

În afară de aceasta, se ştie că marea majoritate a 
alegătorilor, preocupaţi de problemele lor cotidiene, nu 
dispun de timpul necesar şi nici de pregătire specială 
pentru studierea problemelor de la ordinea zilei şi a 
diferitelor soluţii asupra cărora trebuie să se pronunţe în 
faţa urnelor. Acest gol îl vor umple partidele politice.

Alegerea unor personalităţi, a unei elite presupune 
renunţarea la scrutinul cu liste şi practicarea largă a 
candidaturilor independente, ceea ce ar diminua im-
plicarea partidelor politice. Or, se ştie că cele mai mari 
şanse le revin candidaţilor propuşi de partide, alegătorii 

având posibilitatea optării în cunoştinţă de cauză, prin 
viziunea clară asupra platformelor politice, orientării 
candidaţilor. Aceştia, fiind propuşi de partidele poli-
tice, reprezintă pentru alegători mai multe garanţii şi 
opţiuni clare.9

Considerăm că într-o societate democratică şi alege-
rile locale trebuiesc efectuate în baza pluralismului po-
litic. Exercitarea dreptului la asociere în partide politice 
nu poate fi limitată numai la nivel central. Acest drept, 
fiind o premisă şi, totodată, o consecinţă a liberalismu-
lui politic, permite membrilor colectivităţilor locale să 
participe la viaţa social-politică a societăţii.

Dreptul cetăţenilor de a-şi administra independent 
interesele publice locale, fără amestecul organelor cen-
trale, înseamnă posibilitatea participării lor la această 
administrare prin reprezentanţii lor sau fiind aleşi în 
organul reprezentativ individual în calitate de candi-
daţi independenţi sau colectiv în cadrul formaţiunilor 
politice în care sunt asociaţi.

În cadrul alegerilor locale, partidele politice propun 
programe de dezvoltare social-economică şi culturală 
a colectivităţii date, corelându-le cu programele lor 
naţionale de guvernare.

Rezultatele alegerilor locale pot servi partidelor de 
guvernământ şi celor din opoziţie drept indicator al 
activităţii lor, verdict prin care electoratul ratifică sau 
dezavuează puterea legitimată de el însuşi.

Astfel, faptul că un partid câştigă şi alegerile parla-
mentare şi cele locale înseamnă că acesta se bucură de 
autoritate şi credibilitate în faţa alegătorilor, care i-au 
creat condiţii favorabile pentru realizarea programului 
său de guvernământ.

Situaţia în care la alegerile locale s-a dat preferinţă 
altor partide decât celui de guvernământ poate fi cali-
ficată drept act de neîncredere în activitatea lui şi de 
aprobare a activităţii partidelor de opoziţie.

 În afară de argumentele aduse mai sus, vom evi-
denţia şi relatările lui M.Hauriou, care spune: „Cauzele 
descentralizării nu sunt deja de ordin administrativ, 
centralizarea i-ar asigura ţării o administraţie mai abilă, 
mai imparţială, mai integră şi mai economă, decât des-
centralizarea. Dar ţările moderne nu au nevoie doar de 
o bună administrare, ci şi de o libertate politică”.10 

 În opinia lui Andre de Laubadere, descentralizarea 
ar avea o fundamentare dublă: politică şi adminis-
trativă.11 Din punct de vedere politic, ea garantând 
exercitarea libertăţilor locale, implicând participarea 
cetăţenilor sau a reprezentanţilor acestora în afacerile 
publice, găsindu-şi realizarea în alegerile locale, gene-
rând şi democraţia locală.



51

Nr. 7, iulie 2009 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

Participarea cetăţenilor nu poate fi redusă la o sim-
plă exprimare de opţiuni electorale, care ar simplifica 
autonomia locală până la inversarea semnificaţiei sale. 
Prin intermediul organelor reprezentative, cetăţenii 
participă la conducerea treburilor publice ale ţării, sunt 
apropiaţi de luarea de decizii în tot ceea ce le afectează 
existenţa. Participarea cetăţenilor conţine premisele şi 
căile efective pentru constituirea unui parteneriat con-
tinuu între cei aleşi şi public, între ofertanţii de servicii 
publice şi utilizatorii lor.

În afară de aceasta, în cadrul alegerilor, cetăţenii îşi 
realizează drepturile exclusiv politice, reglementate de 
Constituţie (art.38 – dreptul de a alege şi dreptul de a 
fi ales). 

Caracterul politic al acestor drepturi îl constiuie 
faptul că ele pot fi folosite numai pentru participare la 
guvernare, la administrarea autonomă a afacerilor pu-
blice de interes local. Deoarece termenul „a guverna” 
înseamnă „a conduce, a dirija, a îndruma conduita 
cuiva”, considerăm că el trebuie înţeles nu doar ca 
activitate de conducere a statului, ci şi a colectivităţi-
lor locale, fiind deja utilizată pe larg expresia guverne 
locale.

Alegerile locale sunt organizate şi se desfăşoară 
după aceleaşi reguli ca şi alegerile parlamentare, 
prezidenţiale, în baza aceloraşi principii reglementate 
de Constituţie (vot universal, direct, secret şi liber 
exprimat), având acelaşi scop: desemnarea de organe 
reprezentative.

 Participarea partidelor politice la alegerile locale 
demonstrează incontestabil interesul politic pe care 
îl manifestă. Dacă am admite că alegerile locale sunt 
alegeri administrative, ar fi dificil să argumentăm rolul 
partidelor politice în astfel de alegeri.

Note:

1  A se vedea: V.Popa. Consiliul local în acţiune. – Chişinău: 
TISH, 1999.

2 A se vedea: Ch.Montesquieu. Despre spiritul legilor. Vol.I. – 
Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1964, p.18-20.

3 A se vedea: J.Gicquel. Droit constitutionnel et institutions 
politiques. – Paris: Montchrestien, 1989, p.119.

4 A se vedea: V.Popa. Drept public. – Chişinău, 1998, p.245.
5 A se vedea: J.A. Mazeres. La region en question. – Paris: 

I.F.S.A. 1982, p.40.
6 Ibidem, p.158.
7 A se vedea: P.P. Negulescu. Partidele politice. – Bucureşti: 

Garamond, p.46.
8 A se vedea: J-F. Aubert. Traite de droit constitutionnel suisse. 

– Neuchatel: Ideosot Calendes, 1967, p.430.
9 A se vedea: I.Muraru. Drepturile electorale ale cetăţenilor 

români // Drepturile Omului, I.R.D.O., 1992, nr.1, p.5.
10 A se vedea: M.Hauriou. Precis de droit constitutionnel. – 

Sirey, 2-e ed., 1929, p.133.
11 A se vedea: A.Laubadere. Manuel de droit administratif. – 

Paris: L.G.D.J., 1978, p.157.
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D

SuMMARY
Corruption was an extra-legal institution used by individuals or groups to gain influence over the 

actions bureaucracy. The existence of corruption indicates that these groups participate in the process 
of decision making to a greater extent than could do so in the absence of corruption. Traditionally, cor-
ruption means usually an abusive use of state power in order to extract personal profits. In some cases, 
corruption can be an element of boosting political system as much as a reform.

publicul larg decât cuvântul corupţie. oratorii de partid 
şi ziariştii, scriitorii şi simplul filistin, conferenţiarii 
şi muncitorii sezonieri folosesc acest cuvânt cu atâta 
uşurinţă încât ar părea uneori că este un atribut inerent 
al vieţii politice. Stigmatizând politicienii că ar fi uşor 
coruptibili şi instituţiile că ar suferi de această boală a 
corupţiei sistemice, cetăţeanul de rând nu prea are timp 
să-şi pună întrebările care ar clarifica natura corupţiei 
politice.1 Adeseori, discreditarea procesului politic şi a 
subiecţilor politici este explicată printr-o asociere directă 
sau indirectă a corupţiei cu personajele care vorbesc din 
numele unor instituţii publice, ceea ce produce o legătură 
dubioasă şi descurajantă pentru cetăţeanul simplu. Cu 
toate acestea, frecventele scandaluri în presă legate de 
aşa-zisele vânzări-cumpărări de funcţii publice, marile 
afaceri imobiliare şi alte proprietăţi agonisite de către 
înalţi demnitari ai Guvernului, indiferent de culoarea 
regimului şi orientarea ideologică a majorităţii parla-
mentare, greutăţile economice tot mai acute pentru 
populaţie solicită explicaţii temeinice la capitolul ca-
uzelor corupţiei, atât în România, cât şi în Republica 
Moldova şi, fără îndoială, luarea unor decizii adecvate, 
care au lipsit aproape cu desăvârşire din uzanţa celor 
aflaţi la putere în ultimii ani.

În consecinţă, cetăţenii au pierdut încrederea în 
instituţiile publice. Dezgustul popular este frecvent 
alimentat chiar şi de neputinţa autorităţilor statului de a 
utiliza măsurile şi instrumentele corespunză toare pentru 
a trage la răspundere pe cei care s-au făcut vinovaţi de 
delicte majore, în primul rând pe înalţii demnitari care 
obişnuiesc să paraziteze pe seama funcţiilor şi titlurilor 
lor, dar şi pe înalţii oameni politici şi clientela lor delin-
cventă, care s-au îmbogăţit peste noapte din simplul fapt 
al deţinerii unor importante funcţii publice, iar puţinele 

dosare pornite stau şi zac în sertarele unor anchetatori 
nepricopsiţi. Există felurite moduri de a evalua gradul 
de răspândire a corupţiei într-un stat: de la decizii judi-
ciare până la audieri parlamentare, de la descrierea unor 
probe colectate de instituţii specializate (sub rezerva 
anonimatului martorilor care le-au furnizat) şi până la 
interviuri cu foşti demnitari care au cunoscut pe viu 
evoluţia acestui fenomen. Mulţi dintre foştii deputaţi 
şi demnitari în guvernele precedente chiar doresc să 
vorbească despre cazurile de corupţie existente la nivel 
central sau la alte niveluri de administraţie publică, 
înţelegând în cele din urmă că tolerarea acestor cazuri 
dăunează în parte fiecăruia dintre cetăţeni şi tuturor, la 
nivel naţional. Cu toate acestea, randamentul eradicării 
corupţiei este deosebit de modest. 

Acest lucru este cu atât mai ciudat cu cât corupţia, 
fenomen ce descrie, de regulă, o acţiune apreciată pe 
o grilă valorică a comportamentului social (corupţie – 
acţiunea de a corupe ceva spre rău, de a minimaliza, de a 
perverti), aproape nu a atras interesul sociologilor. Drept 
urmare, termenul de corupţie, care este operat astăzi 
în vorbirea curentă, pare a fi încă destul de penetrat de 
emoţii şi sentimente populare, fără însă a descrie cu pre-
cizie semnificaţiile sociale ale fenomenului şi efectele 
sale asupra sistemului juridic existent.

Orice tentativă de a analiza natura complexă (şi ade-
seori amăgitoare) a corupţiei politice ar trebui să înceapă, 
în opinia noastră, cu câteva clarificări conceptuale. În 
primul rând, ar trebui să menţionăm că termenul de 
corupţie cunoaşte o experienţă destul de diversă prin 
sensurile pe care le-a exprimat în diferite ţări. Termenul 
„corupţie” sau „corrumpere” (în dreptul roman), însemna 
în antichitate acţiunea de a distruge, de a falsifica, de a 
vinde sau destrăma anumite instituţii, în sensul iniţial, 
judecătorii publici.2 Astfel, în SUA, în 1900, „corupţia” 
reprezenta un termen destul de frecvent întâlnit în voca-

FENOMENUL  CORUPŢIEI  îN  PLANUL  
RELAŢIILOR  SOCIALE

cristian câRjALIu,
doctorand (ULIM)

Recenzent: Victor POPA,
doctor habilitat în drept, profesor universitar (ULIM)

in întreg vocabularul politic este greu a găsi un 
oricare alt cuvânt care ar fi mai des utilizat de către 
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bularul utilizat de politicieni, ziarişti, reformatori, oratori 
electorali şi istorici, prin care aceştia puteau stigmatiza 
orice fel de tranzacţii negociate ... fără a intra în esenţa 
naturii acestui fenomen şi a sensurilor secundare pe care 
le comporta acest termen.3 

Singura conotaţie care, aparent, era recunoscută 
acestui termen de către vorbitori părea să fie antiteza 
sa evidentă cu orice tip de reformă, raţionalitate sau 
alte cereri pe care publicul larg le aşteaptă din partea 
oamenilor politici. De aceea, nu este de mirare că până 
şi celebrul Samuel Huntington avea să afirme pe la 1960 
că corupţia poate reprezenta un element de dinamizare a 
sistemului politic tot atât de mult ca şi reforma propriu-
zisă. Această atitudine oarecum aprobativă a corupţiei în 
cadrul sistemului politic a încurajat utilizarea termenului 
sub prezumţia absenţei unei valorizări strict nega tive.

Astfel, deloc întâmplător, că, potrivit lui Nathaniel 
Leff4, „corupţia ar reprezenta o instituţie extra-legală, 
utilizată de către indivizi ori grupuri pentru a obţine in-
fluenţă asupra acţiunilor birocraţiei statului”. De aceea, 
existenţa corupţiei poate indica numai asupra faptului 
că aceste grupuri participă în cadrul procesului de luare 
a deciziilor într-o măsură mai mare decât ar putea s-o 
facă în lipsa corupţiei. În contrast cu sociologii ameri-
cani, Raymond Aron este cel care a afirmat că „anume 
corupţia în cadrul aparatului de stat reprezintă cea mai 
importantă cauză a revoluţiilor”.5 Adevărul este că, în 
ajunul oricărei revoluţii sociale, majoritatea protestelor 
s-au legat de acuzaţiile directe de corupţie. Dicţionarul 
Oxford de limbă engleză (OED) este mai strict în acest 
sens, punctând următorul sens aplicabil unui context 
în care există corupţia: pervertirea sau distrugerea 
integrităţii sub forma privatizării responsabi lităţilor şi 
funcţiilor publice prin intermediul mitei sau favorurilor 
oferite; utilizarea sau existenţa unor practici de corup-
ţie, în special în cadrul instituţiilor statului sau al unor 
agenţii publice.

Majoritatea lucrărilor de ştiinţe sociale şi politice 
urmează această definiţie a OED, care se raportează 
mai ales la conceptul funcţiei publice şi la devierile de 
la normele existente. Este vizibilă înclinaţia de a trata 
acest fenomen în lumina unei valorizări post-factum, 
fără a enunţa ceea ce ar trebui să servească drept ele-
mente de descurajare pentru acţiunea de corupţie. Sunt 
ilustrative în acest sens observaţiile pe care unii autori 
occidentali le-au scris pe baza analizelor centrate pe 
statele Africii, în care corupţia înfloreşte ca şi pădurile 
tropicale, extrăgând sucurile cele mai nutritive ale solului 
şi sufocând plantele tinere, ... o junglă a nepotismului 
şi tentaţiilor spre spoliere a banilor publici, ... o situaţie 
dramatică şi tragică în care funcţionarii publici sunt tot 
mai cinici şi în care nu se observă nici o urmă de progres 
şi dezvoltare.6

Sună destul de familiar, cu situaţia pe care adeseori 
cetăţenii o resimt în relaţie cu instituţiile statului în Ro-
mânia şi în Republica Moldova. Ar trebui să menţionăm 
şi faptul că analizele pe care cercetătorii străini le-au 
făcut sau le-au realizat deja, analizând democraţiile înce-
pătoare, cum sunt cele din Africa, Asia, America Latină şi 
Europa de Est, au înscris şi un defect structural reflecţiei 
generale asupra corupţiei. Acest defect ţine de faptul că 
autorii străini consideră morala ca fiind inseparabilă de 
condiţiile în care statul trebuie să lupte împotriva corup-
ţiei funcţionarilor săi. Un act este corupt numai atunci 
când societatea îl condamnă ca atare şi doar atunci când 
această acţiune imprimă un sentiment de vină pentru cei 
care profită de pe urma serviciilor corupte (nepotismul). 
Orice comparaţii formale, care atestă diferenţele de ordin 
instituţional, dar nu ia în consideraţie percepţia publică 
asupra acestui fenomen, sunt în marea lor majoritate 
irelevante la modul practic, ori – ca să folosim o expresie 
aparţinând lui M.McMullan, este similar cu efortul misi-
onarilor creştini de a interzice dansurile printre popoarele 
necreştine după descoperirea Lumii Noi.7

Una dintre multiplele explicaţii care ar încerca să 
descifreze sensurile acestei vădite contradicţii pare să 
ţină, însă, de o dificultate evidentă a celor mai mulţi 
dintre noi de a defini fenomenul corupţiei în general, şi 
corupţia politică, în particular. În mod tradiţional, prin 
corupţie se înţelege „utilizarea abuzivă a puterii de stat în 
scopul de a extrage profituri personale”. Această definiţie 
construieşte, de obicei, în închipuirea noastră imaginea 
unui stat-pirat, mâinile căruia extorcă din buzunarele 
firmelor şi cetăţenilor neapăraţi profituri ilicite pentru 
a hrăni cete de politicieni sau de înalţi demnitari în 
structurile administra tive ale statului. Vom numi aceste 
cazuri de corupţie „convenţionale”, pentru a le delimita 
de cazurile de corupţie politică, care utilizează frecvent 
forme destul de „neconvenţionale” sau un amestec din 
ambele forme. După cum ne putem uşor imagina, este 
foarte dificil de a găsi calificări juridice şi instrumente 
adecvate de măsurare a corupţiei politice, dar această 
constrângere obiectivă poate fi văzută şi ca un element 
suplimen tar de interes pentru scopul nostru.

Documentele internaţionale cu caracter normativ ale 
ONU utilizează termenul de corupţie în sensul înfăptuirii 
sau neînfăptuirii unor acţiuni, în exercitarea unei funcţii 
publice sau în inacţiunea înfăptuirii obligaţiilor care 
derivă din această funcţie publică, având drept rezultat 
obţinerea unor gratificaţii, cadouri, promisiuni sau alte 
stimulente de natura acţiunilor înfăptuite. În documentele 
ONU dedicate îngrădirii corupţiei aceasta este definită 
drept „abuz în exercitarea puterii de stat în scopul obţi-
nerii de beneficii în interes personal”, incluzând: luarea 
de mită, nepotismul sau dobândirea de mijloace publice 
pe cale ilegală pentru folosirea acestora în scop privat”. 
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Definiţia utilizată de către Consiliul Europei este şi mai 
largă în acest con text: „corupţia reprezintă luarea de 
mită sau orice alt comportament al unor indivizi, cărora 
li s-a delegat exerciţiul unor responsabilităţi publice sau 
de stat, ceea ce conduce la încălcarea acestor obligaţii, 
care derivă din statutul persoanelor cu funcţie de răs-
pundere, colaboratorilor individuali, agenţilor indepen-
denţi, în scopul obţinerii unor beneficii ilegale”.

În Instrucţiunea elaborată de ONU pentru interpre-
tarea corupţiei acest termen include: furtul şi înavuţirea 
pe seama acaparării proprietăţilor de stat de către func-
ţionarii cu funcţie de răspundere, abuzul în serviciu în 
vederea obţinerii de câştiguri individuale, conflictul de 
interese între datoria publică şi lăcomia individuală. 

Care sunt circum stanţele necesare şi suficiente pentru 
ca oricare acţiune individuală sau de grup să poată fi 
cali ficată drept corupţie? Pentru a putea da un răspuns 
concluziv la această întrebare, vom începe cu descrierea 
pe categorii a celor mai importante teze, formulate pe 
suporturile analizei instituţio nale şi birocraţiei inefective 
a statului, definiţii care pot fi împărţite, pentru uşurinţa 
clasificării lor, în 3 mari categorii:

1) definiţii centrate pe funcţia publică; 
2) definiţii centrate pe economia de piaţă; 
3) definiţii centrate pe interesul public.
 În definiţii centrate pe funcţia publică, potrivit lui 

David H.Bayley, corupţia, fiind legată în mod parti-
cular de actul mituirii, este „un termen care defineşte 
utilizarea abuzivă a autorităţii pentru obţinerea unui 
câştig personal, care nu este în mod necesar de natură 
monetară”. M.McMullan con sideră că un funcţionar 
public este corupt atunci când acesta acceptă bani ori 
valoarea lor monetară pentru a face un lucru care intră, 
de altfel, în atribuţiile lor de serviciu, sau care nu intră.8 
În sfârşit, merită un interes aparte şi definiţia oferită de 
J.S. Nye, potrivit căreia corupţia este comportamentul 
care deviază de la obligaţiile normale ale funcţiei publice 
în vederea utilizării unor relaţii personale (de familie sau 
clan), obţinerii unui status social mai avantajat sau a unor 
dividende valorice, violând regulile existente în privinţa 
furnizării de servicii publice. Corupţia se produce sub 
forma mitei, nepotismului sau deturnărilor de resurse 
publice.

Definiţii centrate pe economia de piaţă. În acest 
sens, o serie de autori au definit fenomenul corupţiei din 
punctul de vedere al societăţilor Europei Occi dentale, în 
care normele care reglementează exercitarea funcţiei pu-
blice sunt puţin articulate într-o formă scrisă sau sunt în 
general inexistente. Astfel, Jakob van Klaveren şi Robert 
Tilman afirmă că „un funcţionar public corupt priveşte 
la funcţia pe care o deţine ca la o afacere,  venitu rile de 
la care se va strădui să le sporească prin orice mijloace. 
Mărimea veniturilor sale depind ... de situaţia pe piaţă 

a cererilor pe care le examinează serviciul său şi de 
talentul său personal de a obţine un maxim de profit de 
la creşterea în continuare a cererilor pentru serviciul pe 
care î1 prestează”.

Definiţii centrate pe interesul public. O altă categorie 
de autori au accentuat legătura dintre corupţie şi con-
ceptul de interes public. Printre ei, Cari Friedrich este 
cel care afirmă: corupţia există acolo unde un deţinător 
de autoritate pub lică, împuternicit cu anumite respon-
sabilităţi publice (de ordin financiar, ad ministrative 
sau de oricare alt gen), îşi oferă serviciile sale pentru 
beneficii individuale în schimbul unor remunerări de 
ordin financiar sau de alt ordin şi prin care aduce daună 
interesului public.9

Factorii care contribuie la producerea fenomenului 
de corupţie sunt, în general, cunoscuţi în literatura de 
specialitate, deşi aceştia variază în funcţie de  schimbă-
rile rapide ale circumstanţelor în ţările în tranziţie şi de 
forma de guvernare. 

Instabilitatea sistemului politic este, fără îndoială, 
o premisă instituţională majoră pentru ca generatorii 
de corupţie din cadrul unor structuri publice, dotate cu 
competenţe şi autorităţi publice, să se simtă încurajate 
a defini drept prioritară propria înavuţire  în detrimen-
tul interesului general. Instabilitatea  sistemului politic 
determină scăderea vigilenţei publicului şi diminuarea 
calităţii actelor legislative  sau normative, care regle-
mentează funcţionarea unor sectoare importante ale 
economiei. 

Drept urmare, aparatul birocratic este supus unor 
importante fuziuni interne, diferenţiindu-se între cei care 
au acces la importante resurse administrative, politice sau 
materiale şi cei care nu pot decât să aspire la obţinerea 
acestui acces. 

Note:
1 A se vedea: V.Popa şi al. Corupţia politică: context şi semnifi-

caţii. – Chişinău: Cartier administrativ, 2001, p.6.
2 Cuvântul „corrumpere” provine de la rădăcina „correi”, în-

semnând atitudinea faţă de un anumit obiect deţinut în comun şi 
„rumpere” - a rupe, dând naştere sensului nou-format, de daună a 
procesului judiciar sau a procesului de administrare a treburilor pu-
blice.

3 A.J. Heidenheimer. Political Corruption. Readings in Compa-
rative Analysis, Holt, Reinehartk, 1970, p.3.

4 Coruption in Politics. Encyclopaedia of Political Scieance, 
Political economy and US History, Cicago, 1982, p.672.

5 Citat după: W.F. Wertheim. Sociological Aspects of Coruption 
in Southeast Asia. – În: A.J. Heidenheimer. Political Corruption. – 
New York, 1970, p.195.

6 R.Wraith and E.Simpkins. Coruption in developing countries. 
– London, 1963, p.12-13.

7 Mc.Mullan. A Teory of Corruption // A sociologicawl Review, 
Keele, 1961, p.180.

8 Mc.Mullan. Op.cit., p.188.
9 C.J. Freidrich. Political Pathology // Political Quarterely, 

1966, p.74.
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SuMMARY
 The tax represents the final resource which is bringing the highest contribution to the creation of 

budgetary funds. If taxation is defined as an element of sovereignity, which contributes to the application 
of political strategy at a national level, at a community level it was necessary to create some systems, not 
only at the level of the Council of Europe, with enlarged competencies, which together with the national 
authorities should implement the European Directives in the national legislations, such as art. 45 from 
the EEC Directive 90/435, transposed in article 201 of the Fiscal Code. For the taxation of companies 
the measures are meant to facilitate the administrative cooperation between the national fiscal authori-
ties and to eliminate the obstacles of the cross-border activities of enterprises.

REGLEMENTăRI  jURIDICE  ROMâNEŞTI  ŞI
COMUNITARE  PRIVIND  IMPOzITAREA 

SOCIETăŢILOR
ion ŢuŢuianu,

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

concurenţă între statele membre în ceea ce priveşte impo-
zitarea. Acest lucru a trebuit analizat din punct de vedere 
legislativ şi economic, în statele membre şi în Uniunea 
Europeană, prin examinarea politicilor naţionale şi comu-
nitare şi a tipurilor şi sistemelor de impozitare.

Guvernele statelor membre sunt instanţele responsa-
bile, în general, cu perceperea taxelor. Prin urmare, este 
necesar ca întreprinderile să se raporteze întotdeauna 
la reglementările fiscale naţionale.

Impozitele sunt fie directe (suportate de contribu-
abil), fie indirecte (colectate de un intermediar, care, 
la rândul său, le impută următorului contribuitor din 
lanţul de producţie sau consumatorului final).

Acquis-ul comunitar în domeniul impozitării
impozitare directă
Dacă impozitele indirecte necesită un grad mare 

de armonizare dat fiind efectul acestora asupra liberei 
circulaţii a mărfurilor şi serviciilor, nu acelaşi lucru 
se poate spune despre impozitele directe. Acesta este 
motivul pentru care Tratatul Comunităţii Europene nu 
specifică în mod expres alinierea acestor impozite şi, 
în virtutea principiului subsidiarităţii, lasă la libertatea 
statelor membre de a face reglementările necesare. To-
tuşi, acolo unde impozitarea directă are impact asupra 
liberei circulaţii a mărfurilor, serviciilor, persoanelor 
şi capitalurilor, ca şi asupra dreptului de stabilire a 
indivizilor sau a societăţilor, statele membre trebuie 
să stabilească un sistem de impozitare la nivel naţional 
care să respecte aceste drepturi fundamentale, conform 
Articolelor 94 şi 308 ale Tratatului.1

Puţine acte legislative au fost adoptate în domeniul 
impozitării directe, ceea ce se datorează în special fap-
tului că pentru acest tip de reglementări este necesară 
unanimitatea de voturi.

În ceea ce priveşte impozitarea întreprinderilor, 
UE a abordat următoarele aspecte:

1. Directiva privind societăţile-mamă şi filialele 
garantează evitarea dublei impozitări pentru plăţile 
transfrontaliere de dividende în cadrul aceluiaşi 
grup de întreprinderi stabilite în diferite state 
membre;

Comisia Europeană a adoptat încă în 1990 directiva 
90/435/cee privind regimul fiscal comun care se apli-
că societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite 
state membre (modificată prin Directiva 2003/123/CE), 
impunând statelor membre transpunerea în legislaţia 
naţională până la 1 ianuarie 1992 (31 decembrie 2004 
pentru amendament). Tratatele de aderare ale tuturor 
statelor care au aderat în 2004 şi 2007 nu conţin nici 
o perioadă de tranziţie cu privire la această Directivă, 
aşa încât ea a devenit de imediată aplicare. România 
nu face excepţie de la această regulă, norma de aplicare 
găsindu-se în Codul Fiscal, art.201 (Regimul fiscal al 
dividendelor primite din statele membre ale Uniunii 
Europene). 

Directiva se aplică următoarelor situaţii: 
1) distribuirea profitului de la o filială2 dintr-un stat 

membru către societatea-mamă din alt stat membru; 
2) distribuirea profitului de către societăţi dintr-un 

stat membru către societăţi din alte state membre ale 
căror filiale sunt; 

3) dacă o societate-mamă dintr-un stat membru are 
un sediu permanent3 şi o filială în state membre diferite, 

iferenţele dintre ratele de impozitare ca şi „migrarea” 
făcută în funcţie de regimul fiscal au condus la o 
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Directiva se aplică distribuirii profitului primit de sediul 
permanent de la filiala societăţii-mamă. 

4) dacă o societate-mamă are o filială în acelaşi 
stat membru şi un sediu permanent în alt stat membru, 
Directiva se aplică distribuirii profitului de către filiala 
sediului permanent. 

Directiva pleacă de la o situaţie binecunoscută de 
dublă impozitare economică: orice societate trebuie 
să platească impozit pe profit, după care distribuie 
dividende, acestea fiind din nou impozitate în mâinile 
asociatului. În acest sens, Directiva a intervenit foarte 
ferm, stipulând că „dividendele distribuite de o filială 
societăţii sale mamă vor fi scutite de impozit” (art.5), 
iar „statul membru al societăţii-mamă nu poate reţine 
impozit pe profitul primit de la o filială”(art.6). 

2. Directiva privind fuziunile vizează reducerea 
impactului negativ al impozitării care rezultă în 
urma restructurării întreprinderilor transfronta-
liere în cadrul UE;

directivele 90/434/eec, 2005/19/eecc4 privind 
fuziunile reglementează tratamentul fiscal al restructu-
rărilor transfrontaliere în Uniunea Europeană, restruc-
turări în care sunt implicate societăţi din două sau mai 
multe state membre. 

Se aplică în cazul operaţiunilor de fuziune, divi-
zare, divizare parţială, transferuri de active şi schimb 
de acţiuni în care sunt implicate societăţi din două sau 
mai multe state membre. Operaţiunile de fuziune sau 
divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferenţa 
dintre preţul de piaţă al elementelor de activ şi pasiv 
transferate şi valoarea lor fiscală. 

Tratamentul fiscal este condiţionat de calculul amor-
tizării, precum şi al câştigului sau pierderii aferente 
activelor şi pasivelor transferate în acelaşi mod în care 
s-ar fi procedat dacă fuziunea, divizarea sau divizarea 
parţială nu ar fi avut loc. Prevederile Directivei nu se 
aplică atunci când are drept efect faptul că o societate, 
implicată sau nu în operaţiune, nu mai îndeplineşte con-
diţiile necesare reprezentării angajaţilor în organele de 
conducere ale societăţii conform acordurilor în vigoare 
înainte de efectuarea operaţiunii. 

Tratamentul nediscriminatoriu faţă de operaţiuni 
similare realizate de persoane juridice române este 
prevăzut expres.

3. Directiva privind plata de dobânzi şi de re-
devenţe prevede eliminarea dublei impozitări a 
dobânzilor şi redevenţelor încasate între societăţi 
asociate din state membre diferite, scutindu-le de 
impozitare prin reţinere la sursă;

Directiva privind plăţile de dobânzi şi redevenţe 
(directiva 2003/49/ec) se pune în aplicare treptat. 
În principiu, îşi propune eliminarea costurilor fiscale 
conexe finanţării şi transferurilor de proprietate intelec-

tuală în interiorul Comunităţii, prin scutirea plăţilor de 
dobânzi şi redevenţe efectuate de o persoană juridică 
rezidentă unei entităţi rezidente în Uniunea Europeană 
de la impozitul pe veniturile nerezidenţilor în România 
dacă beneficiarul deţine minimum 25% din capitalul 
social al plătitorului pe o perioadă neîntreruptă de doi 
ani la data plăţii. 

Totuşi, această scutire va intra în vigoare numai 
la finele perioadei de tranziţie care va dura până la 
31 decembrie 2010, timp în care cota impozitului pe 
veniturile nerezidenţilor pentru plăţile de dobânzi şi 
redevenţe va fi de 10%. Pentru dobânzile/redevenţele 
care nu intră în sfera de aplicare, se aplică cota de 16% 
(deşi se poate beneficia de scutiri în baza convenţiilor 
de evitare a dublei impuneri încheiate cu unele ţări).5

4. Convenţia de arbitraj abordează problema 
preţului de transfer pentru produse, servicii şi imo-
bilizări necorporale – când este vorba de schimburi 
comerciale între societăţi afiliate.

directiva 90/436 privind Convenţia europeană de 
arbitraj se referă la eliminarea dublei impuneri ca ur-
mare a ajustării profiturilor întreprinderilor asociate.6 

Normele internaţionale privind preţul de transfer 
emise de OECD prevăd 3 condiţii, pe care o tranzacţie 
trebuie să le îndeplinească pentru a intra sub incidenţa 
reglementărilor privind transfer pricing:

1) existenţa unei tranzacţii transfrontaliere;
2) tranzacţia să se desfăşoare între 2 persoane 

afiliate;
3) tranzacţia să aibă ca obiect un bun, un serviciu 

sau orice bun cu valoare economică.
Aceste condiţii sunt cuprinse în art.9 al Conven-   

ţiei – model OECD de evitare a dublei impuneri sub 
titlul „Întreprinderi asociate (afiliate)”.7

În iniţiativele sale recente, Comisia promovează 
o mai bună coordonare a sistemelor de impozitare 
directă ale statelor membre pentru a elimina barie-
rele fiscale existente, care împiedică buna funcţionare 
a pieţei unice. De asemenea, se doreşte ca acestea să 
devină compatibile nu numai cu legislaţia comunitară, 
ci şi între ele.

Până în prezent, Comisia a lansat iniţiative de co-
ordonare specifice în materie de impozitare de exter-
nalizare, regimul fiscal aplicabil în cazul pierderilor 
transfrontaliere pentru companii şi grupuri, precum şi 
măsuri anti-abuz în domeniul impozitării directe – în 
cadrul UE şi în raport cu ţările terţe.8

impozitare indirectă
În baza Tratatului de instituire a Comunităţii Euro-

pene, pentru a asigura buna funcţionare a pieţei unice, 
UE dispune de competenţe în materie de armonizare a 
legislaţiilor privind impozitarea indirectă, inclusiv în 
ceea ce priveşte baza şi cotele de impozitare.9
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TVA
UE a armonizat TVA-ul. Există un anumit grad de 

flexibilitate privind cotele de TVA, deci se poate ţine 
cont de situaţiile naţionale specifice.

directiva 2006/112/ce a consiliului din 28 no-
iembrie 200610

Sistemul european privind TVA s-a instituit şi se 
modifică pe baza Directivelor UE. 

Cota standard de impozitare este stabilită la un nivel 
minim de 15%, statele membre putând mări această 
cotă la maxim 25%. Pot exista şi cote reduse de impo-
zitare sau cote foarte reduse (sub 5%), pentru anumite 
produse de strictă necesitate. Există şi cota zero, ca 
excepţie (spre exemplu, în Marea Britanie), dar aceasta 
va dispărea, intenţia fiind de a stabili o valoare minimă 
a cotei de impozitare reduse la 5%.

O altă particularitate întâlnită în rândul statelor UE 
o reprezintă cota parking, care este o cotă specială de 
TVA practicată pentru anumite bunuri, în cinci state 
membre. Valoarea acesteia este 12% (Belgia, Austria, 
Luxemburg şi Portugalia) şi, respectiv, 13,5% (Irlanda) 
în acest moment.

Utilizarea cotelor diferenţiate de TVA se realizea-
ză în funcţie de importanţa pentru existenţa umană a 
anumitor categorii de bunuri şi servicii. Bunurile de 
lux trebuie să aibă o cotă maximă, bunurile de strictă 
necesitate sau pentru copii şi pensionari ar trebui să aibă 
o cotă minimă (redusă sau foarte redusă). În ultima ca-
tegorie sunt incluse alimentele de bază, medicamentele, 
hainele şi rechizitele pentru copii. Acest raţionament 
nu este însă respectat de către toate statele membre, 
decizia fiind la latitudinea autorităţilor locale. România 
nu respectă acest principiu, pentru că nu aplică cota de 
9% pentru aceste categorii de bunuri.11

TVA pentru serviciile prestate către companii12 
În prezent, principiile de teritorialitate europene 

stabilesc taxarea serviciilor în funcţie de natura aces-
tora, iar regula principală stipulează că locul de taxare 
a serviciilor este locul unde este stabilit prestatorul. Cu 
efect din 1 ianuarie 2010, noile prevederi menţionează 
ca regulă principală în cazul serviciilor taxarea la locul 
unde este stabilit beneficiarul. Aceasta regulă va fi pusă 
în practică în principal prin aplicarea taxării inverse 
de către beneficiarii înregistraţi în scopuri de TVA în 
statul de reşedinţă. Se va extinde taxarea inversă de 
către companiile beneficiare şi diminuarea obligaţiilor 
prestatorilor externi din cadrul UE de a se înregistra în 
scopuri de TVA în alte state membre (în statele în care 
sunt stabiliţi clienţii). Excepţiile vizează serviciile de 
închiriere pe termen scurt a mijloacelor de transport 
sau serviciile culturale, sportive, ştiinţifice sau educa-
ţionale, pentru care taxarea se va face la locul în care 
acestea sunt utilizate/consumate. 

Accizele
UE a armonizat structura şi a stabilit o serie de 

niveluri minime pentru accize – impozite indirecte 
pe consumul sau utilizarea anumitor produse, precum 
alcoolul, tutunul şi energia.13

Sistemul comunitar prevede reguli cu privire la 
structura armonizată a taxei – definirea produselor, 
unităţile de măsură, scutirile de la plata acesteia, 
nivelul taxei, circulaţia produsului impozabil între 
statele membre. Este impozabilă, de obicei, producţia 
de bunuri sau importul în cadrul Comunităţii. Totuşi, 
plata este în general suspendată până când bunurile 
sunt declarate bune pentru consum – pot intra pe piaţă, 
acest lucru corespunzând unui stadiu avansat al lanţului 
comercial. Această regulă asigură întotdeauna plata 
accizei şi pentru statele membre, unde bunurile sunt 
consumate. 

Acciza minimă cerută de UE este de 550 de euro/ 
hectolitru (hl) de alcool pur.14 România are o acciză 
de 750 de euro/ hl de alcool pur, prevăzută a rămâne 
constantă până în 2010. Deci, impozitarea în România 
nu se află la nivelul minim cerut, depăşind cu 200 de 
euro/ hl de alcool pur acest nivel (o creştere de apro-
ximativ 50% faţă de minimul cerut).

acciza minimă la motorină15, cerută de UE, este de 
302 euro la 1000 litri. Pentru România această acciză 
este de 283,92 euro la 1000 litri, urmând să crească 
până la 293,22 euro la 1000 litri în 2010. În acest 
caz, ţara noastră aplică deci o acciză mai mică decât 
minimul cerut. Cele mai mari accize se înregistrează 
în Marea Britanie – de 661,07 euro la 1000 litri şi în 
Germania – 485,7 euro la 1000 litri.

Pentru accizele la ţigarete16 ponderea accizei în 
cadrul preţului final de vânzare cu amănuntul. 

Cel mai mare procent din preţul de vânzare cu 
amănuntul este înregistrat în Spania, Franţa, Ungaria 
şi Portugalia. Ţara noastră se află printre ţările cu o 
pondere redusă, deşi diferenţierile sunt mici, toate 
statele aflându-se între 52 şi 62%.

România se află printre ţările cu o pondere ridicată 
a accizei specifice din preţul de vânzare final (aproxi-
mativ 43,39%). 

Cel putin 1,50 euro accize pentru un pachet de 
ţigarete, începând cu 201417

Deputaţii europeni s-au exprimat pentru introduce-
rea, începând cu 2014, a unei accize minime de 1,50 
euro pentru un pachet cu 20 de ţigarete. Într-o primă 
etapă, până la 1 ianuarie 2012, statele membre ar trebui 
să garanteze că acciza nu va fi mai mică de 64 euro pen-
tru 1 000 de ţigarete. Începând cu 1 ianuarie 2014, toate 
statele membre garantează că acciza pe toate categoriile 
de ţigarete nu va fi mai mică de 75 euro pentru 1 000 
de ţigarete (sau cu 8 euro mai mult decat nivelul de la 
1 ianuarie 2010). Comisia propusese 90 euro.
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UE a elaborat o serie de baze de date specifice 
în domeniul fiscal, care funcţionează împreună cu 
serviciile vamale şi fiscale naţionale.

Programul Fiscalis 201318 ajută administraţiile fi-
nanciare naţionale să aplice şi să amelioreze sistemele 
de impozitare indirectă.

Programul dispune de un buget de 156,9 milioane 
euro pentru perioada 2008-2013 şi îşi propune ca ad-
ministraţiile fiscale să devină mai eficiente printr-o mai 
strânsă cooperare şi să reducă povara administrativă 
asupra contribuabililor şi companiilor.

concluzii
În concluzie, Legislaţia Comunitară în domeniul 

cooperării administrative şi a asistenţei reciproce oferă 
instrumente pentru combaterea evaziunii fiscale şi a 
încercărilor de evitare a impunerii de-a lungul frontie-
relor Statelor Membre. Ea permite Statelor Membre să 
culeagă informaţii privind subiecţii impozabili în alte 
State Membre prin schimb de informaţii automat şi la 
cerere. Măsurile în domeniul impozitării companiilor 
sunt menite să faciliteze cooperarea administrativă 
dintre autorităţile fiscale naţionale şi să elimine ob-
stacolele din calea activităţilor transfrontaliere ale 
întreprinderilor. În linii mari, ţările candidate au un 
regim al impozitării indirecte apropiat de cel al UE, 
deşi alinierea la acquis nu s-a facut încă complet pentru 
o serie de aspecte tehnice specifice (scutirile, nivelul 
ratelor, regularizarea etc.). Majoritatea ţărilor angajate 
în negocieri au prezentat Conferinţei un calendar pen-
tru alinierea completă atât a TVA, cât şi a accizelor. 
Aceasta impune o monitorizare atentă. În documentele 
de poziţie, majoritatea ţărilor au declarat că acceptă şi 
că vor aplica principiile Codului de Conduită referitor 
la impozitarea companiilor. Comisia se află în procesul 
analizării legislaţiei în domeniu a ţărilor candidate, 
în vederea identificării practicilor cu potenţial efect 
negativ, care nu respectă Codul de Conduită.

Armonizarea fiscalităţii nu este obligatorie decât în 
cazul impozitelor indirecte. România se încadrează în 
tendinţa generală a statelor membre ale UE de reducere 
a cotelor de impozitare a profitului şi a veniturilor per-
soanelor fizice. Ţara noastră a adoptat modelul cotei 
unice de impozitare practicate de către Ţările Baltice, 
foste sovietice, şi de către Slovacia.

România are cote de TVA mai ridicate decât media 
statelor UE, iar cota redusă de TVA este printre cele mai 
mari trei cote reduse din UE. Această situaţie poate tra-
ge un semnal de alarmă, dacă ne gândim la puterea re-
dusă de cumpărare a contribuabililor români şi la faptul 
că această cotă nu se aplică pentru produse alimentare 
de strictă necesitate sau la toate medicamentele.

În cazul accizelor, România are, de regulă, valori 
mai mici decât media, dar valorile accizelor pentru 
România sunt în creştere în perioada viitoare, datorită 
calendarului de armonizare a acestora cu valorile mi-
nime cerute de reglementările europene.

Note:
1 A se vedea: I.Pascal, Şt.Deaconu. Campanie de informare a 

funcţionarilor publici privind conţinutul acquis-ului comunitar. – 
Bucureşti, p.10.

2 Directiva defineşte în art.3 alin.(2) filiala ca fiind orice soci-
etate la capitalul căreia societatea-mamă are contribuţia minimă 
de 15%.

3 Art.2 alin.(3) defineşte sediul permanent ca fiind un stabili-
ment fix aflat într-un stat membru, prin care îşi desfăşoară, total 
sau parţial, activitatea o societate din alt stat membru, dacă pro-
fitul stabilimentului este impozabil în statul membru în care este 
situată, în virtutea tratatului bilateral sau a legislaţiei naţionale.

4 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/
mergers_directive/index_en.htm

5 Al.Milcev. Partener Departamentul de Asistenţă Fiscală  
Ernst & Young România. România – Poziţionarea în timpul rece-
siunii globale // Mediul şi politicile fiscale, 23 februarie 2009.

6 A se vedea: D.Sova. România refuză eforturi minime pentru 
integrarea fiscală în UE // Săptămâna financiară, 19 septembrie 
2008.

7 A se vedea: dr. Mihai Antonescu – D.G.F.P. Dolj, drd. Ligia 
Antonescu – Colegiul Naţional Economic „Gh.Chiţu”. Aspecte 
ale planificării fiscale internaţionale, www.fiscalitatea.ro

8 Comisia Comunităţilor Europene – Bruxelles 10.12.2007. 
Aplicarea măsurilor anti-abuz în domeniul impozitării directe – în 
cadrul Uniunii Europene şi faţă de ţările terţe.

9 http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12002E/htm/
C_2002325EN.003301.html#anArt93

10 http://codfiscal.net/act-pdf/directiva-2006-112-ce-sistemul-
tva-vconsolidataro-29-12-2007.pdf

11 A se vedea: I.Braşoveanu. Repere ale politicii fiscale a Ro-
mâniei în perioada de tranziţie şi în economia de piaţă, teză de 
doctorat. – Bucureşti, 2007.

12 A se vedea: D.Buruiană. Comisia Europeana schimbă, din 
nou, regulile TVA // Ziarul Financiarul, septembrie 2008. 

13 http://europa.eu/scadplus/leg/en/s10000.htm#DIRECTE
14 Alcohol and alcoholic beverages: harmonisation of the 

structure of excise duties http://ec.europa.eu/taxation_customs/
resources/documents/taxation/excise_duties/alcoholic_bevera-
ges/rates/excise_duties-part_I_alcohol-en.pdf

15 EXCISE DUTY TABLES Part II – Energy products and 
Electricity http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/docu-
ments/taxation/excise_duties/energy_products/rates/excise_duti-
es-part_II_energy_products-en.pdf

16 Cigarettes: approximation of rates http://europa.eu/scad-
plus/leg/en/lvb/l31021.htm

17 http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|display Ar-
ticle/articleID_16791/Noi-accize-de-1-5-euro-pe-pachetul-de-tigari.
html, 24 martie 2009

18 http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l31037.htm
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SuMMARY
In the article edited for publication the structure of the contractual relations and the particularities 

of the contact of tourist service execution are analyzed.
The main analyzed subject is the comparative study of Republic of Moldova, Romania and the Rus-

sian Federation legislations concerning the approaches of the contractual connections it this contract. 
There are analyzed some positive and negative aspects of this contractual structure.

contractuale care se manifestă, în primul rând, prin 
numărul impunător de participanţi ai acestui contract 
şi structura complicată a raporturilor contractuale.

Subiectul de bază sau subiectul-cheie în structura 
legăturilor contractuale este turoperatorul, care, potrivit 
art.3 al Legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
activităţii turistice în Republica Moldova, aprobată la 
26 noiembrie 20061 (în continuare – Legea 352/2006), 
este agent economic, titular de licenţă pentru activitate 
turistică, specializat în formarea de pachete turistice şi 
în comercializarea acestora prin intermediul agenţiilor 
de turism sau direct consumatorilor.

Pachetul turistic (pachet de vacanţă, pachet de călă-
torie) reprezintă, potrivit aceluiaşi act normativ, o com-
binaţie prestabilită de cel puţin două servicii turistice, 
vândute sau oferite spre vânzare ca un singur produs, la 
un preţ în care costul fiecărui component nu este indicat 
separat, aceste prestaţii depăşind 24 de ore.

Prin urmare, în primul caz are loc cel mai simplu 
raport contractual – raport direct dintre turoperator 
şi consumator (turist). Această formă de legături 
contractuale este cea mai avantajoasă pentru ambele 
părţi, dat fiind faptul că orice contant direct, fără in-
termediari, dă posibilitatea de a contacta direct, de a 
aprecia, a negocia, a modifica conţinutul contractului. 
Un alt moment pozitiv în acest caz îl constituie fap-
tul că turoperatorul personal formează (întocmeşte) 
pachetul turistic, reieşind din situaţia concretă de pe 
piaţa turistică, ţinând cont de fluxul de turişti, de 

STRUCTURA  RAPORTURILOR  CONTRACTUALE  ŞI 
PARTICULARITăŢILE  ExECUTăRII  CONTRACTULUI  DE 

SERVICII  TURISTICE
Natalia cHIbAc,

lector, magistru în drept (USM)

Recenzent: Valentina cebOtARI, 
doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

particularitate foarte importantă a contractului de 
servicii turistice o constituie structura legăturilor 

perioada anului, de posibilităţile sale şi ale partene-
rilor săi, alte condiţii. 

O altă structură a raporturilor contractuale este 
modalitatea prin care turoperatorul comercializează, 
în baza contractului de vânzare-cumpărare, pachetul 
turistic agentului agenţiei de turism, care ulterior 
întocmeşte cu turistul contractul de servicii turistice. 
Agenţia de turism, potrivit art.3 al Legii 352/2006, este 
un agent economic, titular de licenţă pentru activitatea 
turistică, specializat în achiziţionarea de pachete tu-
ristice de la turoperatori şi în comercializarea acestor 
pachete consumatorilor, precum şi în comercializarea 
serviciilor proprii.

Prin urmare, în acest caz, la comercializarea pa-
chetului turistic nemijlocit turistului participă un in-
termediar, care încheie un contract din propriul nume, 
postură care îl determină ca partener contractual, care 
prin contractul de servicii turistice va oferi şi propriile 
servicii, în afară de cele indicate în pachetul turistic.

Un alt tip de raporturi contractuale îl constituie 
relaţiile turoperatorilor sau agenţiilor de turism cu 
partenerii din industria turismului, a căror misiune de 
bază este executarea contractului de servicii turistice, 
adică prestarea în ansamblu a multiplelor servicii turis-
tice. În această calitate activează agenţii economici din 
industria turismului, care, potrivit Legii 352/2006, pot 
fi persoane fizice şi juridice prestatoare de servicii în 
domeniul turismului: servicii hoteliere, servirea mesei 
pentru turişti, transportarea turiştilor, excursii, ghidaj, 
agrement, tratament balnear, precum şi alte servicii 
complementare.
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Aceste legături contractuale de două niveluri sunt 
direct stipulate în lege. Astfel, potrivit art.11 al Legii 
352/2006, turoperatorii pot desfăşura următoarele 
activităţi:

a) contractarea de servicii turistice de la agenţii eco-
nomici, care prestează direct astfel de servicii (unităţi 
de cazare, unităţi de servire a mesei, agenţi transpor-
tatori, unităţi de prestare a serviciilor de agrement) şi 
formarea de pachete turistice;

b) comercializarea pachetelor turistice proprii prin 
intermediul agenţiilor de turism sau direct consuma-
torilor;

c) rezervarea şi comercializarea de bilete pentru 
diverse mijloace de transport, pentru spectacole şi 
pentru alte manifestări culturale;

d) organizarea de congrese, conferinţe, întruniri 
sportive şi culturale, dacă acestea implică prestarea 
serviciilor turistice.

Agenţiile de turism, la rândul lor, pot desfăşura 
următoarele activităţi:

a) comercializarea pachetelor turistice contractate 
de la turoperatori;

b) comercializarea serviciilor proprii, precum şi 
a serviciilor contractate de la alte agenţii de turism 
licenţiate;

c) vânzarea serviciilor proprii altor agenţii de tu-
rism;

d) rezervarea şi comercializarea biletelor pentru di-
verse mijloace de transport, pentru spectacole şi pentru 
alte manifestări culturale (art.12 al Legii 352/2006).

În structura legăturilor contractuale pot fi încheiate 
şi alte contracte. Bunăoară, potrivit art.14 al Legii 
352/2006, turoperatorii şi agenţiile de turism sunt în 
drept să încheie contracte de colaborare în exclusivitate 
cu structurile de primire turistică clasificate.

Care este raţionamentul stabilirii acestei structuri 
a legăturilor contractuale în cadrul prestării serviciilor 
turistice? În primul rând, este vorba de prestarea ser-
viciilor la un nivel cuvenit de către profesioniştii din 
domeniul respectiv de activitate. Dar, poate cel mai 
important moment constă în protejarea intereselor, 
turiştilor dat fiind faptul că cu aceştia se încheie doar 
un singur contract – contractul de servicii turistice – fie 
cu turoperatorul, fie cu agenţia de turism, care vor fi 
unicii responsabili contractuali în faţa turistului.

Analizând comparativ legislaţia naţională cu cea a 
unor ţări străine sub aspectul legăturilor contractuale 
în contractul respectiv, putem menţiona că legislaţia 

Republicii Moldova este, după părerea noastră, mai 
reuşită decât, bunăoară, legislaţia Federaţiei Ruse. În 
primul rând, Codul civil al Federaţiei Ruse nu prevede 
expres un contract de servicii turistice. În al doilea rând, 
în industria turismului se aplică norme generale cu 
privire la contractele de prestări servicii. Potrivit art.9 
al Legii cu privire la bazele activităţii turistice în Fe-
deraţia Rusă din 24.11.19962, care stabileşte structurile 
legăturilor contractule, se menţionează că, în cazurile 
când agentul turistic comercializează produsul turistic, 
el poate activa în două calităţi: în numele şi în baza 
împuternicirilor turoperatorului, care este considerat 
parte contractuală şi care poartă răspunderea respectivă. 
În a doua calitate, când agentul turistic poate activa de 
sine stătător ca parte contractuală, dar acest lucru poate 
avea loc numai în cazul şi cu condiţia că în contractul 
încheiat între turoperator şi agentul turistic este expres 
stipulată o asemenea clauză. După cum rezultă din ace-
eaşi normă, turoperatorul şi agentul turistic încheie între 
ei un contract de comercializare a produsului turistic de 
primul nivel, care trebuie să conţină o clauză specială 
menţionată mai sus şi care îl abilitează pe agentul tu-
ristic cu dreptul de a încheia un contract din propriul 
nume; acest contract poate fi considerat un contract de 
nivelul doi. În legislaţia rusă acest contract este numit 
contract de subagenţie (субагентский договор). 

O asemenea normă se conţine şi în Regulile cu 
privire la prestarea serviciilor de realizare a produsului 
turistic, aprobate prin Hotărârea Guvernului Federaţiei 
Ruse din 12.07.2007.3

 În literatura de specialitate din Federaţia Rusă se 
menţionează că contractele din sfera activităţii turistice 
pot fi divzate în trei grupe:

1) contractul încheiat între turoperator (agentul 
turistic) şi turist;

2) contractul încheiat între turoperator şi agentul 
turistic;

3) contractul încheiat între turoperator şi partenerii 
săi, care prestează direct executarea unor servicii.4

O structură originală a raporturilor contractuale în 
domeniul respectiv o găsim şi în legislaţia României. 
Astfel, potrivit art.2 al Ordonanţei Guvernului României 
privind activitatea de comercializare a pachetelor de 
servicii turistice, nr.107 din 30.08.1999,5 pot fi încheiate 
două tipuri de contracte:

1) contract de organizare de călătorii turistice, care 
este tratat ca orice contract prin care o agenţie de turism 
turoperatoare se angajază, în nume propriu, să procure 
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alteia sau unei persoane fizice, în schimbul plăţii unui 
preţ, un pachet de servicii turistice sau prestaţii izolate 
ale acestora;

2) contract de intermediere de călătorii turistice, 
care este definit ca orice contract prin care o agenţie de 
turism detailistă se obligă să procure, în numele alteia, 
în schimbul plăţii unui preţ, fie un contract de călătorii 
turistice, fie una sau mai multe prestaţii izolate ce per-
mit efectuarea unei călătorii sau unei cazări oarecare.

Prin urmare, şi în legislaţia României în raporturile 
turistice are loc reprezentarea. Principalul subiect al 
acestor raporturi contractuale este agenţia de turism 
turoperatoare, care poartă răspundere contractuală în 
toate cazurile. Confirmarea acestui tezis îl găsim în 
art.18 al Ordonanţei Guvernului României nr.107, unde 
se stipulează că agenţia de turism este răspunzătoare 
pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin con-
tract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuiau 
îndeplinite de către o altă agenţie de turism sau de către 
alţi prestatori de servicii. Însă, această regulă generală 
poate avea trei excepţii, şi anume:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă 
a obligaţiilor asumate prin contract se datorează con-
sumatorului;

b) când neîndeplinirea obligaţiilor este atribuită unui 
terţ care nu este parte în contract, iar cauzele nereali-
zărilor nu puteau fi prevăzute sau evitate;

c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor 
cauze de forţă majoră sau unor împrejurări prin care 
nici agenţia de turism, nici prestatorii de servicii nu le 
puteau prevedea sau evita.

Însă, o soluţie foarte interesantă, care poate fi apli-
cată în ultimele două cazuri, o găsim în aceeaşi normă, 
unde se menţionează că în asemenea situaţii agenţia de 
turism parte în contract este obligată să acorde asistenţă 
promptă consumatorului aflat în dificultate. 

După părerea noastră, o asemenea soluţie a situaţii-
lor care se pot isca pe parcursul executării contractului 
este foarte reuşită şi ar fi binevenită dacă ar fi stipulată 
şi în legislaţia Republicii Moldova. 

 

Note:

1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17.
2 Собрание Законодательства Российской Федерации, 

2003, nr.2, р.167.
3 Ibidem, р.189.
4 A se vedea: К.С. Свиридов. Правовое регулирование 

деятельности по оказанию туристических услуг: Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – 
Сантк-Петербургский Государственный Университет, 2003.

5 Monitorul Oficial 1999, nr.431/31.
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SuMMARY
Loyalty in case of contractual negotiations implies the obligations of the parts to inform each other by 

presenting all the necessary data and elements to sign the contract in good conditions, by giving notice 
to the other part of the risks or advantages of a certain measure or act, so that the chosen conduct to be 
followed and carried out competently.

Introducere
Fiecare dintre părţi, în procesul negocierilor, nu este 

capabilă în orice circumstanţe să tragă toate concluziile 
care se impun din complexitatea încheierii contractului. 
La o examinare mai atentă a circumstanţelor în care se 
realizează negocierea ea este de natură să releve exis-
tenţa, adesea, a unui dezechilibru flagrant cu privire la 
informaţiile esenţiale necesare pentru formarea unui 
consimţământ avizat, fiecare dintre părţi fiind supusă în 
permanenţă exceselor de influenţe din partea celeilalte 
părţi. Pentru asigurarea egalităţii părţilor, încă din faza 
încheierii contractului, acestea trebuie să acţioneze 
fiecare faţă de cealaltă cu loialitate, cu intenţia dreap-
tă, fără nici un gând ascuns, fără manopere viclene 
şi fără reticenţă cu privire la elementele esenţiale ale 
viitorului contract.1 Loialitatea cu ocazia negocierilor 
contractuale implică obligaţia părţilor de a se informa 
reciproc, prin prezentarea tuturor datelor şi elementelor 
necesare pentru încheierea în bune condiţii a contrac-
tului, prin prevenirea celeilalte părţi asupra riscurilor 
sau avantajelor unei anumite măsuri sau act, astfel încât 
alegerea conduitei de urmat să fie efectuată în deplină 
conştiinţă de cauză.2

Aşadar, în procesul negocierii propunerii, între părţi 
funcţionează o obligaţie precontractuală de informare3, 
obligaţie care va aviza clarificarea consimţământului 
contractanţilor înaintea încheierii contractului4, aceasta 
reprezentând un pas înainte în controlul unei corecte 
desfăşurări a negocierilor precontractuale. 5

1. temeiul şi fundamentul juridic al obligaţiei de 
informare

Legislaţia civilă6 românească nu cuprinde o 
dispoziţie legală de ansamblu care să reglementeze 
obligaţia de informare în faza precontractuală. Singura 
referire care în mod adiacent ne este sugerată o repre-
zintă art.1312 alin.(1) C. civ. român, conform căruia 

„vânzătorul este dator să explice curat îndatoririle ce 
înţelege a lua asupra-şi”. În lipsa unei reglementări 
aparte această dispoziţie este singura în materie civilă 
românească care ar explica fundamentul juridic al unei 
astfel de obligaţii. Ei însă i s-a obiectat că referirea la 
dispoziţiile art.1312 C.civ. este rezultatul unei forţări 
a legii.7 De asemenea, s-ar putea considera că această 
obligaţie se întemeiază şi prin extinderea dispoziţiilor 
art.970 C.civ. român, conform căruia convenţiile tre-
buie executate cu bună-credinţă obligând nu numai la 
ceea ce este expres cuprins în ele, ci şi la toate urmările 
ce echitatea, obiceiul sau legea le poate conferi aces-
tora – în faza precontractuală. Dar şi acestei soluţii i 
s-a obiectat că ar reprezenta rezultatul unei forţări a 
contractului.8

Obligaţia de informare poate fi analizată ca avân-
du-şi originea în materia viciilor de consimţământ. 
Astfel, dolul poate consta într-un fapt omisiv cunoscut 
sub denumirea de dol prin reticenţă – situaţie când una 
dintre părţi, în procesul negocierii, păstrează tăcerea 
asupra unor împrejurări care sunt importante pentru 
cealaltă parte în vederea perfectării convenţiei.9 Dat 
fiind faptul că această obligaţie nu a fost consacrată 
legal, îndatorirea părţilor de a-şi comunica informa-
ţiile cu privire la elementele esenţiale ale viitorului 
contract în mod reciproc rezidă din situaţia subiectivă 
a părţilor potrivit regulilor de etică, echitate, loialitate 
şi bună-credinţă.10 

O aplicaţie particulară a obligaţiei de informare o 
întâlnim în materia obligaţiilor de garanţie împotri-
va viciilor ascunse. În esenţă, prin vicii ascunse ale 
lucrului vândut se înţeleg deficienţele care afectează 
utilitatea lui făcând-o să-i scadă valoarea. Având în 
vedere că acestea nu sunt declarate de propunător în 
faza negocierii contractului, atitudinea lui poate fi 
analizată ca o acţiune de neinformare a destinatarului 
asupra acestor aspecte.

ObLIGAŢIA  DE  INFORMARE  îN  FAzA  NEGOCIERILOR
PRECONTRACTUALE

Ion bîtcă,
 doctor în drept
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Potrivit art.1336 C.civ. român, vânzătorul răspunde 
nu numai de liniştita posesiune a lucrului vândut, ci şi 
de viciile acelui lucru. Deci, propunătorul în faza ne-
gocierilor va trebui să-i comunice destinatarului toate 
informaţiile cu privire la bunul respectiv, informaţii, în 
a căror lipsă bunul nu ar mai putea fi utilizat conform 
destinaţiei sale. Prin nedeclararea acestor vicii el se face 
vinovat de dol prin omisiune (reticenţă) şi este ţinut să 
răspundă în acest sens. Decizia Tribunalului Suprem11 
potrivit căreia lipsa de informare, de experienţă sau ne-
priceperea cumpărătorului (destinatarului – n.n. I.B.) nu 
poate fi invocată de acesta în favoarea sa şi să susţină că 
din cauza lor nu a putut constata singur viciile, trebuie 
luată în consideraţie numai atunci când aceasta priveşte 
viciile aparente, când cumpărătorul (destinatarul) putea 
lua singur cunoştinţă (art.1353 C.civ. român). În cazul 
viciilor aparente destinatarul nu va putea invoca lipsa 
de informare a propunătorului, deoarece acestea puteau 
fi cunoscute la o simplă verificare, examinare.

De asemenea, o altă aplicaţie a obligaţiei de infor-
mare o găsim în materia obligaţiei de garanţie împotriva 
evicţiunii. Şi în această situaţie evicţiunea se va pro-
duce dacă destinatarul în faza negocierii sau încheierii 
contractului nu a fost informat de drepturile, sarcinile 
care grevau bunul supus negocierii. Pentru a putea 
invoca neîndeplinirea acestei obligaţii va fi necesar ca 
destinatarul să nu fi cunoscut cauza evicţiunii înainte 
de încheierea contractului. Dacă el a cunoscut cauza 
de evicţiune, atunci nu va mai putea invoca neînde-
plinirea acestei obligaţii, deoarece se presupune că în 
acest caz el şi-a asumat un risc, cunoscând şi acceptând 
caracterul aleatoriu al viitorului contract.12 Totuşi, 
în această situaţie conţinutul obligaţiei de informare 
se va interpreta mai restrictiv, urmând ca vânzătorul 
(propunătorul) să răspundă de evicţiune numai atunci 
când cumpărătorul (destinatarul) nu putea lua singur 
cunoştinţă despre existenţa acestor cauze. Astfel, s-a 
apreciat că vânzătorul nu va răspunde de neîndeplinirea 
obligaţiei de informare atunci când bunul va fi grevat 
de servituţi aparente13 de a căror existenţă cumpărătorul 
putea lua singur cunoştinţă fără declararea lor expresă 
de către vânzător.14 Trebuie de precizat că numai dovada 
cunoaşterii efective de către cumpărător a acestor cauze 
îl exonerează pe vânzător de obligaţia de informare cu 
privire la acestea, nu şi o simplă posibilitate, cum este 
acea care subzistă în cazul în care sarcina respectivă a 
fost înscrisă în registrele de publicitate imobiliară.15

În cazul în care bunul este găsit, vânzătorul va trebui 
sau nu să-l informeze pe cumpărător despre situaţia lui 
juridică? Considerăm că vânzătorul va avea obligaţia 
să-l informeze pe destinatar despre aceasta, altfel nu 
s-ar putea explica obligaţia de garanţie pentru evicţiune 

a vânzătorului unui astfel de bun16 dacă cumpărătorul 
nu solicită preţul plătit de el de la adevăratul proprietar 
care revendică bunul17, aşa cum îi dă dreptul art.1910 
C.civ. român.18 Dacă cumpărătorul a fost informat 
despre această cauză, aşa cum am mai spus, se va 
presupune că şi-a asumat un risc, contractul având 
caracter aleatoriu.

De asemenea, obligaţia de informare poate fi funda-
mentată pe ideea unei culpe delictuale (art.998 C.civ. 
român).

În dreptul moldovenesc de asemenea nu există o 
dispoziţie generală care să consacre în mod expres obli-
gaţia de informare în etapa precontractuală. Aceasta, 
însă, poate fi dedusă din mai multe dispoziţii, unele cu 
caracter general, altele cu o aplicare strictă la un anumit 
contract. Astfel, art.9 alin.(1), prima frază, prevede că 
„persoanele fizice şi juridice participante la raportu-
rile juridice civile trebuie să-şi exercite drepturile şi 
să-şi execute obligaţiile cu bună-credinţă, în acord cu 
legea, cu contractul, cu ordinea publică şi cu bunele 
moravuri”. Art.513 alin.(1) C.civ. român: „debitorul şi 
creditorul trebuie să se comporte cu bună-credinţă şi 
diligenţă la momentul naşterii, pe durata existenţei, la 
momentul executării şi stingerii obligaţiei”.

Cu referire specială la contracte, Codul civil con-
ţine mai multe dispoziţii referitoare la obligaţia de 
informare cu ocazia încheierii contractului. În cazul 
contractului de gaj, art.469 C.civ. român, prima frază, 
prevede că „la încheierea contractului de gaj, debitorul 
gajist este obligat să notifice în scris creditorul gajist 
cu privire la drepturile terţilor asupra obiectului gaju-
lui cunoscute de el la momentul constituirii gajului”. 
Art.480 alin.(2) C.civ. român prevede că „debitorul 
gajist are obligaţia de a informa fiecare creditor gajist 
următor despre toate grevările existente asupra bunului, 
răspunzând pentru prejudiciile cauzate creditorului 
gajist pentru neîndeplinirea acestei obligaţii”. În caz 
de neîndeplinire a obligaţiei asumate de debitor prin 
contractul de gaj, creditorul va putea să vândă bunul în 
numele proprietarului cu obligaţia de a informa cumpă-
rătorul despre calitatea lui la momentul vânzării (art.491 
alin.(2) C.civ. român). Dacă vânzarea se face de către 
o persoană desemnată de instanţă, ea este obligată să 
informeze părţile interesate, la solicitarea acestora, 
despre acţiunile pe care le întreprinde pentru vânzarea 
bunurilor gajate (art.492 alin.(2) C.civ. român) şi să 
anunţe cumpărătorul că el acţionează în numele pro-
prietarului (art.492 alin.(3) C.civ. român). 

În cazul contractelor de antrepriză şi prestări de 
servicii, art.937 C.civ. român prevede: „Antreprenorul 
sau prestatorul este ţinut, înainte de încheierea con-
tractului, să furnizeze beneficiarului, în măsura în care 
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circumstanţele o permit, toate informaţiile referitoare 
la natura lucrării sau prestaţiei, la bunurile şi termenul 
necesar lucrării sau prestaţiei”.

În cazul contractelor de servicii turistice, art.1133 
C.civ. român prevede că „până la momentul încheierii 
contractului, organizatorul este obligat să pună la dis-
poziţia clientului, în scris sau în orice altă formă adec-
vată, o informaţie despre regimul de vize şi paşapoarte, 
precum şi despre cerinţele de asigurare a sănătăţii pe 
durata călătoriei”.

În cazul contractului de franchising, art.1175 C.civ. 
român, prima frază, prevede: „La încheierea con-
tractului, părţile au obligaţia de a se informa în mod 
deschis şi complet despre circumstanţele care vizează 
franchisingul şi de a pune la dispoziţia celeilalte părţi 
informaţia necesară în conformitate cu principiul bu-
nei-credinţe”.

2. conţinutul obligaţiei de informare
Din punct de vedere teoretic, se poate distinge 

o obligaţie contractuală de informare, decurgând 
dintr-un contract deja format, tinzând la informarea 
contractantului care a achiziţionat un bun sau serviciu 
asupra folosirii acestuia19 şi obligaţia precontractuală 
de informare care vizează, după cum am mai spus, 
clarificarea consimţământului contractanţilor înaintea 
încheierii contractului. 

În aceste două situaţii, care va fi conţinutul obliga-
ţiilor de informare?20 

În prima situaţie obligaţia de informare are ca temei 
contractul, astfel că conţinutul acesteia poate fi uşor sta-
bilit prin interpretarea contractului ce s-a încheiat. De 
altfel, fiind vorba de o obligaţie contractuală, cercetarea 
conţinutului acestuia nu face parte din tema ce ne-am 
propus s-o cercetăm, fapt pentru care nu vom insista 
asupra ei. În cea de-a doua situaţie (în cazul obligaţiei 
de informare precontractuală), conţinutul acesteia este 
mai dificil de a fi stabilit, deoarece limitele acesteia 
sunt reprezentate în mod abstract de limitele loialităţii 
şi bunei-credinţe, astfel cum acestea sunt conturate de 
dolul prin reticenţă.

Loialitatea este un fapt psihologic, o valoare mo-
rală constând în observarea riguroasă a îndatoririlor 
şi în respectarea unei conduite drepte care să conducă 
la încrederea reciprocă între părţile contractante.21 
Procedând la negocierea propunerii, părţile vor fi 
obligate, în virtutea loialităţii, să-şi comunice reciproc 
informaţiile pe care le deţin cu privire la operaţiunea 
juridică ce se intenţionează a se încheia. Obligaţia de 
informare între necomercianţi funcţionează, astfel, 
numai în limita a ceea ce cunosc.22 Astfel, nu i se va 
putea imputa vânzătorului lipsa loialităţii şi, implicit, 

neîndeplinirea obligaţiei de informare în cazul în 
care situaţia de carte funciară a imobilului vândut 
era confuză.23

În ceea ce priveşte buna-credinţă, limita acesteia 
încetează acolo unde începe reaua-credinţă. În faza 
negocierilor precontractuale, buna-credinţă reprezintă o 
conformitate între cele declarate cu ocazia negocierilor, 
pe de o parte, şi situaţia reală a celor afirmate, pe de 
altă parte, precum şi gradul de necesitate a părţilor de 
a cunoaşte unele informaţii. Dacă o parte nu prezintă în 
mod corect situaţia juridică sau de fapt a unor aspecte 
negociate sau în cazul în care nu le declară (cu toate 
că nu a fost întrebat, păstrând tăcerea asupra lor), deşi 
acestea ar fi fost necesare, conduita lui poate fi analizată 
ca fiind o expresie a relei-credinţe.

Dar nu orice manifestare a relei-credinţe va putea fi 
invocată pentru a justifica neîndeplinirea obligaţiei de 
informare, ci numai aceea care se încadrează în limita 
dolului prin reticenţă. În procesul negocierii, dolul prin 
reticenţă se manifestă prin omisiunea voluntară a unui 
lucru, aspect esenţial care trebuia declarat24, omisiune 
care este de natură să creeze sau să permită o eroare 
determinată.25 

Fostul Tribunal Suprem din România a consacrat 
reticenţa ca dol în raporturile din faza încheierii con-
tractului. Astfel, s-a decis că fapta unei persoane, care 
solicită credit pentru construirea unei locuinţe propri-
etate personală, de a fi ascuns împrejurarea că era deja 
proprietarul unei locuinţe constituie dol.26

Cu titlu exemplificativ27, vom enumera unele înda-
toriri pe care va trebui să le îndeplinească părţile atunci 
când procedează la negocierile precontractuale. 

Astfel, în cazul bunurilor mobile, părţile vor trebui 
să se informeze reciproc cu privire la caracteristicile 
şi calităţile bunului, consumului specific (mobilă 
de birou sau de salon), a sortimentului din care este 
confecţionat, destinaţia bunului şi compatibilitatea 
cu aceasta, necesitatea unei autorizaţii (de exemplu, 
în cazul armelor automate), a modului de utilizare şi 
folosire a lui etc. 

În cazul bunurilor imobile, vânzătorul trebuie să 
dea informaţii cu privire la riscurile de scufundare a 
construcţiei pe care el le cunoaşte de dinainte, cu privire 
la existenţa unor izvoare subterane care ar ridica serios 
costurile unei construcţii. De asemenea, în cazul exis-
tenţei unor acţiuni în justiţie cu privire la lucrul vândut, 
cumpărătorul trebuie să fie informat28 în acest sens, cu 
atât mai mult cu cât existenţa unei categorii determi-
nate de persoane care nu pot cumpăra asemenea bunuri 
(litigioase) impune obligativitatea respectării ei.

Dimpotrivă, s-a considerat ca fiind îndeplinită 
obligaţia de informare atunci când produsul a fost 
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etichetat sau când i s-a predat în prealabil un eşantion 
pentru încercare.29

Deşi regula este că părţile, în virtutea acestei obliga-
ţii, vor trebui să-şi comunice în mod reciproc informa-
ţiile pe care le cunosc, prin excepţie, însă, propunătorul 
nu va fi obligat să-l informeze pe eventualul destinatar 
(eventualul cumpărător) asupra produselor similare şi 
preţurilor practicate de alţi ofertanţi.30 
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communications have become a priority for states, 
for the simple reason to promote themselves on the 
international arena, in order to deliver their economic 
and foreign policy objectives. On the other hand, the 
dialogue between government and foreign citizens is 
of crucial importance in an era of continuous changes 
and challenges. At this time public diplomacy has 
become an important question for the whole inter-
national community and in particular for Republic 
of Moldova.

Public diplomacy in Republic of Moldova has an 
important role to play after the proclamation of inde-
pendence; a former soviet country has the opportunity 
and at the same time a challenge to promote the name 
„Moldova” on the international arena. This article 
introduces and defines public diplomacy as a concept 
for Republic of Moldova, as well as a description of 
measures that should be initiated in order to improve 
the current situation regarding the country’s image 
beyond its own borders.

A strategic understanding and employment of inter-
national communications have become a priority for 
states, for the simple reason to promote themselves on 
the international arena, in order to deliver its econo-
mic and foreign policy objectives. On the other hand, 
dialogue between government and foreign citizens is 
of crucial importance in an era of continuous changes 
and challenges.

At this time, it is undeniable that in the modern wor-
ld a new mechanism, complementary to the traditional 
diplomacy, is needed. It has been seen as an export of 
values, understanding of views and standpoints in order 
to exchange them, and why not to win new „hearts and 
minds”.

This new diplomacy has been defined as a: „stra-
tegic planning and execution of informal, cultural and 
educational programming by an advocate country to 
create a public opinion environment in a target country 

or countries that will enable the target country political 
leaders to make decisions that are supportive of ad-
vocate country’s foreign policy objectives”.1 In other 
words, „the desire is to create a positive image of the 
advocate country within the target country”.2

Why do we need public diplomacy? This is an im-
portant question for the whole international community 
and in particular for such a small country as Republic 
of Moldova. „Modern states are most dangerous when 
they succeed, pre-modern states when they fail”.3 The 
success of the country and of the „nation” matter be-
yond the own borders also the opinions and attitudes 
of foreigners towards you. Foreigners have a genuine 
impact on the promotion of your own economic and 
foreign policy objectives and consequently your nati-
onal interests.

Public diplomacy in Republic of Moldova has an 
important role to play, for example in the management 
of Moldova – the European Union relations, in achie-
ving a better dialogue with the European institutions. 
On the international stage, a positive furtherance abroad 
is crucial in order to abolish the stereotypes regarding 
the Moldovan image; Republic of Moldova is not only 
a frozen Transnistrian conflict. Regarding this matter, 
the national values and the national culture must be 
spread all over the world targeting foreign audiences, 
especially the „men in the streets”. A successful public 
diplomacy is when a foreign citizen desires, even for 
a second, to be in your place and to be a consumer of 
your values.

In general, public diplomacy has been seen as an 
alternative strategy and an additional instrument of 
traditional diplomacy. The concept of „public diplo-
macy” for the first time was used in 1965, by professor 
of Tufts University and a career diplomat Edmund 
Guillon. Edmund Guillon made a difference between 
„propaganda” and „public diplomacy” proving that 
public diplomacy deals with „the known facts”, whe-
reas „propaganda” deals with combination of untruths 
mixed in with facts.

PUbLIC  DIPLOMACy  IN  THE  REPUbLIC  OF  MOLDOVA
corina kIRMIcI,

Candidate for a doctor’s degree Academy of Sciences of Moldova
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Prezentul articol a fost elaborat în scopul de a prezenta un nou domeniu şi anume cel al diplomaţiei 

publice. în textul articolului sunt expuse definiţii şi concepţii privind diplomaţia publică în ţările dez-
voltate, de asemenea se face referire la diplomaţia publică ca o nouă formă de diplomaţie pentru 
Republica Moldova.

n an increasingly globalized world, the strategic 
understanding and employment of international 
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On the other hand, differences and similarities be-
tween public diplomacy and traditional diplomacy exist 
in international law, as well as in national terms. „Public 
diplomacy”, „parliamentary diplomacy”, „traditional 
diplomacy” might be ascribed to the „soft power”, the 
difference is the addressed „group”.

At present, different states are using public diplo-
macy at a different level, depending on their goals, 
interests and financial possibilities. For example, „the 
use of public diplomacy to promote civil society is a 
central element of Western diplomacy”.4 In the U.S. 
the State Department has played an increasing role in 
organizing a „credible public diplomacy response to the 
terrorist threat”.5 „Peace Corps volunteers also tend to 
work in rural areas, potentially reaching people who 
otherwise would not be touched by public diplomacy 
efforts”.6

Public diplomacy as conducted by UK includes ini-
tiatives like BBC World Service, the UK’s Chevening 
scholarship scheme and the British Council, which 
conducts cultural diplomacy with international publics 
around the world. The Netherlands also has established a 
good public diplomacy through the Innovation Partner-
ship Grand Program, the Talunia organization works to 
promote the Dutch language particularly within the EU. 
Outside its network of embassies, international relations 
are assisted by SICA7, a government- funded centre 
that acts as an international arts desk providing Dutch 
and non-Dutch organizations with information about 
opportunities and possible partners organizations.

It is undeniable that the latest tendencies of developed 
(western) countries are showing the fact of an increa-
sing role of public diplomacy, beyond their borders. 
However, the European institutions have been reluctant 
to use the term „public diplomacy”, because it has not 
been effective in the way they communicate with people 
outside the Union. The reluctance, regarding the use of 
the terms „EU Public Diplomacy” by European institu-
tions and „EU citizenship” by Europeans, is based on a 
strong nationalism of the EU countries, especially in old 
countries, such as Netherlands and France.

The enormous amount of money spent on public 
diplomacy can be considered as another disadvantage. 
„In order to develop an effective and comprehensive 
program, public diplomacy must be funded at signifi-
cantly higher levels”.8 For example, the U.S. is spen-
ding yearly 1.2 billion $ for public diplomacy and uses 
the capacities of more than 7 thousand employees in 
order to create a favorable image of the country.

The efforts are huge and results of positive image of 
a country can be seen in a long term period or perhaps 
they might be lacking, an example are the terrorist 

attacks on the 11th of September in the U.S. Lots of 
different opinions exist regarding the promotion and 
funding public diplomacy. However, inter-connections 
and communications between states, between gover-
nments and foreign audiences are needed in order to 
develop economic, political and diplomatic relations 
and on the other hand to build security and stability 
on Earth.

Public diplomacy in Republic of Moldova is known, 
as the „promotion of the positive image abroad”, the 
term „public diplomacy” has not been used in national 
legislation. However, it does not signify that the mea-
ning of public diplomacy is lacking from Moldovan 
foreign policy objectives. One of the objectives of the 
Ministry of Foreign Affairs and European Integration 
(MFAEI) is to create and to promote the image of the 
country on the international scene.

On November 15, 2007, at MFAEI, the subject of 
public diplomacy and the importance of the Moldovan 
image have been discussed with many important actors. 
The factors which bring the perception of Republic of 
Moldova abroad had been established and the levers, 
that can insure the quality measures in promoting the 
country, have been identified.

On March 3, 2008, in Republic of Ireland, with a 
support of a non-governmental organization „Moldo-
van Vision Charity”, an Association of Moldavians9, 
was established. In this order of ideas, the Moldovan 
Diasporas have an important role in exporting a positive 
image of the country outside the borders.

Notwithstanding, a poor image abroad exists, like 
an undeveloped former soviet country, worse than that, 
lots of foreigners do not know where Moldova is situa-
ted geographically or have a totally wrong impression 
based on the unreal facts. Likewise, a poor image can 
considerably affect the access of foreign investors on 
the native market and can contribute sometimes to 
a discriminatory treatment of the Moldovan citizens 
abroad.

In my opinion, according to the current situation, 
a proper analysis of the Moldovan image abroad is 
crucial in order to set weak points and to know the real 
impact on the foreign civil society. Through organized 
national campaign or summer courses for domestic 
representatives of the administrative branch the priori-
ties and actions for improvement of the country image 
abroad might be identified. On this subject, debating 
sessions should be organized and all the arguments 
and measures should be identified in a special „public 
diplomacy strategy”.10

In order to achieve better results the whole society 
must be involved, not only diplomats and journalists, 
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because it is clear that the promotion of values ex-
tends considerably beyond the capacity of diplomatic 
services. Governmental diplomacy must also loose 
its obsession with the bricks and mortar networks of 
overseas missions. These are expensive and inflexible. 
The new diplomacy must set its objectives, decide how 
they are to be obtained, and then design the systems 
and structures it needs.

According to the problem statement and to the 
current situations the following measures will be pre-
sented as key elements in achieving the promotion of 
the positive image beyond the national limits.

First of all „public diplomacy” should be introduced 
and defined as a term in the national legislation. An 
amendment to article 3 point 8, of the Law nr.761 of 
December27, 2001 regarding the diplomatic service of 
Republic of Moldova, might be useful in establishing 
„a national public diplomacy concept”. Although, in 
order to achieve good results for a long term period, a 
special public diplomacy strategy should be created. 
The document must include the main measures and 
instruments, specific to the Moldovan situation, thus, 
the following recommendations might be taken into 
consideration:

1) to create an initiative group (representatives of 
the Government, of the civil society; journalists etc.) 
for promoting the country’s image abroad;

2) to establish a Division within the MFAEI and the 
Ministry of Culture and Tourism and to designate in the 
embassies a person who will be in charge of questions 
of public diplomacy. The main tasks of civil servants 
concerning public diplomacy are;

• initiating and elaborating legal acts related to public 
diplomacy;

• organizing campaigns in order to inform citizens 
and Moldovan Diaspora about recent developments in 
the country;

• participation and organizations of public diplomacy 
programs and projects at all levels;

• the desk officers will investigate means of im-
proving public diplomacy, through Moldovan resident 
Diasporas’ networks and will monitor the public diplo-
macy activities;

3) to increase support for the public diplomacy and 
communications activity of Moldovan embassies;

4) to facilitate parliamentary diplomacy;
5) to settle an effective and useful database regarding 

the public diplomacy information, current activities 
and the evolution of the public diplomacy outside the 
country;

6) to ascertain research how Moldova is perceived 
in the other countries, through surveying and if it is 
possible through media monitoring.
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