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SUMMARY
This article comprehend the arguments backing the adoption of a new explanatory resolution of the 

Plenum of the Supreme Court of Republic of Moldova, concerning the judicial practice for penal cases 
related to sex offences. Especially, is recommended a new interpretation form of the notions „sex act”, 
„homosexuality”, „perverse sexual satisfaction”, „coercion” and other notions employed at art.171-175 
PC RM. It is illustrated why the victim’s impossibility to defend itself or to advance his or her volition is 
expressed by it disability to oppose the offender or it incapacity to understand adequately the seriousness 
of the situation (because of his or her total or partial unconsciousness or his or her precarious physical 
or psychic being). This article intend’s exact criteria to disclose the consumption point of sex offences. 
Also, there are layed down important specifications touching the tentative of the offences prevented at 
art.171 and 172 PC RM. 

ExPUNERE  DE  MOTIVE  VIzâND  
PROIECTUL  UNEI  NOI  HOTăRâRI  ExPLICATIVE  A  

PLENULUI CURŢII  SUPREME  DE  jUSTIŢIE  
DEDICATE  PRACTICII  jUDICIARE  îN  CAUzELE 

REFERITOARE  LA  INFRACŢIUNILE  PRIVIND 
VIAŢA  SExUALă

(Partea I)

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

Î
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate prac-
ticii judiciare în cauzele penale referitoare la infracţiunile 
privind viaţa sexuală. În sprijinul acestei idei, prezentăm 
următoarele argumente: 

1) se impune o nouă abordare a interpretării oficiale 
a prevederilor art. 171-175 C.pen. RM, luând în consi-
deraţie numeroasele amendamente operate prin Legea 
pentru modificarea şi completarea Codului penal al 
Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul Republicii 
Moldova la 18.12.2008.1 Făcând o sinteză a celor mai 
importante din aceste amendamente, vom menţiona 
că dispoziţiei de la lit.a) alin.(2) art.171 C.pen. RM i 
s-a imprimat următorul conţinut: „săvârşit de către o 
persoană care anterior a săvârşit un viol prevăzut la 
alin.(1)”. După lit.b) alin.(2) art.171 C.pen. RM, a fost 
introdusă litera b1) cu următorul cuprins: „săvârşit cu 
bună-ştiinţă asupra unei femei gravide”. Din alin.(2) 
art.171 C.pen. RM, au fost eliminate literele d) şi g). 
În dispoziţia de la alin.(1) art.172 C.pen. RM, cuvintele 
„Homosexualismul, lesbianismul” au fost substituite cu 
cuvântul „Homosexualitatea”. Dispoziţiei de la lit.a) 
alin.(2) art.172 C.pen. RM i s-a imprimat următorul 
conţinut: „săvârşite de o persoană care anterior a săvârşit 
o faptă prevăzută la alin.(1)”. După lit.b) alin.(2) art.172 
C.pen. RM, a fost introdusă litera b1) cu următorul 

n studiul de faţă ne propunem elaborarea proiectu-
lui unei noi hotărâri explicative a Plenului Curţii 

cuprins: „cu bună-ştiinţă asupra unei femei gravide”. 
Din alin.(2) art.172 C.pen. RM, a fost eliminată litera e). 
Dispoziţia de la alin.(2) art.172 C.pen. RM a fost com-
pletată cu litera g), având următorul cuprins: „însoţită de 
torturarea victimei”. În dispoziţia de la alin.(3) art.172 
C.pen. RM, după litera a) a fost introdusă litera a1) cu 
următorul cuprins: „au fost săvârşite asupra persoanei 
care se află în îngrijirea, ocrotirea, protecţia, educarea 
sau în tratamentul făptuitorului”. În dispoziţia art.173 
C.pen. RM, cuvintele „homosexualism, lesbianism” au 
fost substituite cu cuvântul „homosexualitate”. Dispo-
ziţiei de la art. 174 C.pen. RM i s-a imprimat următorul 
cuprins: „(1) Raportul sexual, altul decât violul, precum 
şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală, comise 
cu o persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a 
împlinit vârsta de 16 ani, … (2) Persoana care a săvârşit 
fapta prevăzută la alin.(1) nu este pasibilă de răspundere 
penală dacă este la nivel apropiat cu victimă în ceea ce 
priveşte vârsta şi dezvoltarea fizică şi psihică.”;

2) există mai multe carenţe în unele puncte ale Ho-
tărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 
Moldova, „Despre practica judiciară în cauzele din 
categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală”, nr.17 
din 7.11.20052 (în continuare – Hotărârea Plenului 
nr.17/2005). Unele recomandări din această hotărâre nu 
întotdeauna sunt suficient de dezvoltate şi clare, pentru 
a corespunde nivelului de accesibilitate a tuturor bene-



3

Nr. 7-8, 2010 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

ficiarilor şi destinatarilor legii penale, pentru a răspunde 
necesităţilor crescânde ale practicii şi teoriei dreptului 
penal. Ne referim, în special, la recomandările urmă-
toare: „Constrângerea psihică reprezintă ameninţarea 
persoanei cu un pericol grav pentru ea sau pentru o altă 
persoană (sublinierea ne aparţine – n.a.), în astfel de 
condiţii încât să-i inspire temerea serioasă că acel pericol 
nu va putea fi înlăturat decât prin cedarea în faţa amenin-
ţării” (pct.2); „Dacă raporturile sexuale şi/sau acţiunile 
cu caracter sexual au fost realizate cu două sau mai multe 
victime, chiar în cazul unei întreruperi de scurtă durată 
între aceste raporturi (acţiuni), trebuie aplicată dispoziţia 
de la lit.a) alin.(2) art.171 sau, după caz, lit.a) alin.(2) 
art.172 C.pen. RM” (pct.7); „Calificarea violului (art.171 
C.pen. RM) sau a acţiunilor violente cu caracter sexual 
(art.172 C.pen. RM) ca fiind săvârşite de două sau mai 
multe persoane poate avea loc în cazul în care persoanele 
(nu mai puţin de două) participante la viol acţionau de 
comun acord în privinţa victimei” (pct.9) etc.;

3) au un caracter insuficient explicaţiile din Hotă-
rârea Plenului nr.17/2005, cu privire la unele aspecte 
ale calificării infracţiunilor prevăzute la art. 171-175 
C.pen. RM. În special, ne referim la următoarele aspecte: 
delimitarea concursului infracţiunilor de viol de infrac-
ţiunea specificată la lit.a) alin.(2) art.171 C.pen. RM / 
delimitarea concursului infracţiunilor de acţiuni vio-
lente cu caracter sexual de infracţiunea specificată la 
lit.a) alin.(2) art.172 C.pen. RM; relevarea soluţiilor de 
calificare în ipoteza în care lipseşte una din condiţiile 
vizând profitarea de imposibilitatea victimei de a se 
apăra sau de a-şi exprima voinţa, în cazul infracţiunilor 
prevăzute la art. 171 sau 172 C.pen. RM; concretizarea 
momentului de consumare a infracţiunilor specificate 
la art.171 sau 172 C.pen. RM, astfel încât să fie elimina-
te confuziile referitoare la departajarea tentativei de viol 
/ acţiuni violente cu caracter sexual în raport cu violul 
/ acţiunile violente cu caracter sexual în formă consu-
mată; elucidarea completă a problemei erorii cu privire 
la vârsta victimei, în ipoteza infracţiunilor prevăzute la 
lit.b) alin. (2) sau la lit.b) alin. (3) art. 171 ori la lit.b) 
alin. (2) sau la lit.a) alin. (3) 172 C.pen. RM etc.;

4) lipsesc cu desăvârşire explicaţiile cu privire la 
unele aspecte controversate, legate de calificrea infrac-
ţiunilor privind viaţa sexuală, precum şi de delimitarea 
acestor infracţiuni faţă de alte fapte: delimitarea homo-
sexualităţii de satisfacerea poftei sexuale în forme per-
verse; oportunitatea absorbţiei, de către unele infracţiuni 
privind viaţa sexuală, a faptei de privaţiune ilegală de 
libertate, faptă săvârşită în scopul realizării prin constrân-
gere a actului sexual; oportunitatea aplicării răspunderii 
penale celui care, substituindu-se unei alte persoane, 
profită de eroarea în care se găseşte o persoană de sex 
feminin şi întreţine cu ea un raport sexual; calificarea 

faptei de constrângere în scopul realizării raportului 
sexual, urmate de decesul victimei înainte de începe-
rea raportului sexual; delimitarea incestului (art.201 
C.pen. RM), a traficului de fiinţe umane, săvârşit prin 
folosirea violului (lit.g) alin.(2) art.165 C.pen. RM), 
a traficului de copii, însoţit de abuz şi violenţă sexu-
ală (lit.b) alin.(2) art.206 C.pen. RM), a pornografiei 
infantile (art.2081 C.pen. RM), a hărţuirii sexuale etc. în 
raport cu unele infracţiuni privind viaţa sexuală.

În cele ce urmează, vom efectua analiza noastră 
parcurgând succesiv recomandările din cadrul Hotărârii 
Plenului nr.17/2005.

• Astfel, în pct.1 al hotărârii enunţate se stabileşte: 
„La soluţionarea cauzelor penale ce fac parte din ca-
tegoria infracţiunilor privind viaţa sexuală, indicate în 
articolele 171 (violul), 172 (acţiuni violente cu caracter 
sexual), 173 (constrângerea la acţiuni cu caracter sexu-
al), 174 (raportul sexual cu o persoană care nu a atins 
vârsta de 16 ani) şi 175 (acţiuni perverse) din Codul 
penal, instanţele de judecată vor ţine cont că, în sensul 
legii penale, are importanţă interpretarea următoarelor 
noţiuni:

a) raportul sexual reprezintă un act sexual normal 
(sub aspect fiziologic) dintre persoane de sex diferit;

b) homosexualismul reprezintă actul sexual dintre 
persoane de sex masculin;

c) lesbianismul reprezintă contactul sexual între 
persoane de sex feminin;

d) satisfacerea poftei sexuale în forme perverse repre-
zintă practicarea de acte sexuale nefireşti, care urmăresc 
scopul satisfacerii instinctului sexual prin diferite pro-
cedee (analo-genitale, oralo-genitale, oralo-anale), cu 
excepţia homosexualismului şi a lesbianismului.”

Astfel, vedem formulate definiţiile celor patru noţi-
uni care sunt (sau au fost) esenţiale pentru înţelegerea 
caracterului şi conţinutului faptelor prejudiciabile din 
cadrul infracţiunilor privind viaţa sexuală.

În primul rând, vom menţiona că nu are suficient 
potenţial explicativ definiţia noţiunii de raport sexual, 
formulată la lit.a) pct.1 al Hotărârii Plenului nr.17/2005. 
Se face abstracţie de faptul că această noţiune este o no-
ţiune medico-legală cu un conţinut precis. Este adevărat 
că „actul sexual” este o noţiune mai largă decât „raportul 
sexual”. Însă, în textul hotărârii nu se relevă înţelesul 
noţiunii „act sexual”. În planul delimitării violului de 
infracţiunea prevăzută la art.172 C.pen. RM, la moment, 
este dificilă identificarea specificului raportului sexual 
în raport cu homosexualitatea sau satisfacerea poftei 
sexuale în forme perverse. Aceasta întrucât, aşa cum 
se va putea vedea mai jos, nu doar raportul sexual, dar 
şi satisfacerea poftei sexuale în forme perverse se rea-
lizează de persoane având apartenenţă sexuală diferită. 
Iată de ce, considerăm necesară reformularea definiţiei 
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noţiunii de raport sexual, definiţie pe care o propunem 
pentru proiectul noii hotărâri explicative a Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, de-
dicate practicii judiciare în cauzele penale referitoare 
la infracţiunile privind viaţa sexuală: „raportul sexual 
reprezintă un act sexual normal (sub aspect fiziologic), 
care constă în introducera membrului viril în vagin sau 
în vestibulul vaginului”.

În altă ordine de idei, şi-au pierdut actualitatea defini-
ţiile noţiunilor „homosexualismul” şi „lesbianismul” de 
la lit.b),c) pct.1 al Hotărârii Plenului nr.17/2005. Or, prin 
Legea pentru modificarea şi completarea Codului penal 
al Republicii Moldova din 18.12.2008, în dispoziţiile 
art.172 şi 173 C.pen. RM, cuvintele „homosexualism, 
lesbianism” au fost înlocuite cu cuvântul „homosexua-
litate”. Totodată, conform pct.39 al proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Codului penal al 
Republicii Moldova (elaborat de Ministerul Justiţiei)3, a 
fost necesară excluderea cuvântului „lesbianism”, acesta 
incluzându-se în noţiunea de homosexualitate; prin ter-
menul de homosexualitate se înţelege orientarea sexuală 
îndreptată către reprezentanţii aceluiaşi sex, fiind homo-
sexualitate atât feminină, cât şi masculină.4 În concluzie, 
după intrarea în vigoare a modificării analizate, noţiunea 
„homosexualitate”, din varianta în vigoare a art.172 şi 
173 C.pen. RM, înglobează în plan semantic noţiunea 
„homosexualism” şi „lesbianism”, care au fost utilizate 
înainte de intrarea în vigoare a modificării în cauză.

Din aceste considerente, propunem formularea ur-
mătoarei definiţii a noţiunii de homosexualitate, pentru 
proiectul noii hotărâri explicative a Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate 
practicii judiciare în cauzele penale referitoare la in-
fracţiunile privind viaţa sexuală: „homosexualitatea 
reprezintă actul sexual dintre persoane având aceeaşi 
apartenenţă sexuală”. 

La lit.d) pct.1 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 este 
definită noţiunea „satisfacerea poftei sexuale în forme 
perverse”. Definiţia dată se încheie cu cuvintele „cu 
excepţia homosexualis mului şi a lesbianismului”. Ceea 
ce indică asupra necesităţii unei delimitări precise dintre 
homosexualitate şi satisfacere a poftei sexuale în forme 
perverse. Enumerarea exemplificativă a manifestărilor 
de satisfacere a poftei sexuale în forme perverse, în ex-
plicaţia de la lit.d) pct.1 al Hotărârii Plenului nr.17/2005, 
nu permite trasarea unei linii de demarcaţie precise între 
cele două manifestări diferite ale vieţii sexuale. De aceea, 
pot să apară îndoieli în privinţa raportării la homosexua-
litate sau la satisfacerea poftei sexuale în forme perverse 
a acţiunilor următoare: actul oralo-genital între persoane 
de sex feminin; actul oralo-genital între persoane de sex 
masculin; masturbarea unei persoane de sex masculin de 
către o altă persoană de sex masculin; introducerea de 

către o persoană de sex feminin a unui mulaj al mem-
brului viril în cavitatea vaginală sau în rectul unei alte 
persoane de sex feminin etc.

În aceste condiţii, considerăm că doar specificul apar-
tenenţei sexuale a făptuitorului faţă de victimă constituie 
unicul criteriu plauzibil care ar permite excluderea unor 
asemenea îndoieli. În concluzie, considerăm necesară 
reformularea definiţiei noţiunii de satisfacere a poftei 
sexuale în forme perverse, definiţie pe care o propunem 
pentru proiectul noii hotărâri explicative a Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate prac-
ticii judiciare în cauzele penale referitoare la infracţiunile 
privind viaţa sexuală: „satisfacerea poftei sexuale în 
forme perverse reprezintă un act sexual nefiresc (sub 
aspect fiziologic) dintre persoane având apartenenţă 
sexuală diferită”.

• În pct. 2 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 se indică: 
„Constrângerea fizică reprezintă folosirea forţei fizice 
asupra persoanei pentru a înfrânge rezistenţa fizică a 
acesteia şi pentru a face astfel posibil raportul sexual 
(lovirea victimei, imobilizarea braţelor şi a întregului 
corp, legarea etc.). Rezistenţa victimei nu este o condiţie 
esenţială şi nu prezintă importanţă decât ca expresie a 
refuzului ei categoric de a consimţi un raport sexual.

Constrângerea psihică reprezintă ameninţarea per-
soanei cu un pericol grav pentru ea sau pentru o altă 
persoană, în astfel de condiţii încât să-i inspire temerea 
serioasă că acel pericol nu va putea fi înlăturat decât 
prin cedarea în faţa ameninţării.

Acţiunile persoanei, prin care a obţinut consim-
ţământul victimei (femeii) la un raport sexual sau 
la satisfacerea poftei sexuale în forme perverse prin 
înşelăciune sau abuz de încredere (de exemplu: promi-
siunea mincinoasă de căsătorie) nu pot fi considerate 
ca infracţiune împotriva libertăţii sau inviolabilităţii 
sexuale a acesteia”.

În literatura de specialitate se menţionează, just, că 
constrângerea constituie procesul constând în limitarea 
libertăţii de acţiuni şi de manifestare a voinţei persoa-
nei, pe calea aplicării violenţei sau a ameninţării pentru 
atingerea scopului urmărit de făptuitor.5 Implicit, acelaşi 
înţeles al noţiunii de constrângere rezultă din alin.(1) 
art.39 „Constrângerea fizică sau psihică” din Codul pe-
nal. Astfel, expresia „dacă în urma acestei constrângeri 
persoana nu putea să-şi dirijeze acţiunile” din această 
prevedere legală indică tocmai asupra limitării libertăţii 
de acţiuni şi de manifestare a voinţei persoanei.

Considerăm că este important a defini noţiunea 
de constrângere, ca noţiune generică pentru noţiunile 
„constrângere fizică”, „constrângere psihică”, precum şi 
„constrângerea prin şantaj sau profitând de dependenţa 
materială, de serviciu sau de altă natură a victimei”, chiar 
în textul proiectului noii hotărâri explicative a Plenului 
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Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedi-
cate practicii judiciare în cauzele penale referitoare la 
infracţiunile privind viaţa sexuală: „În sensul art. 171, 
172 şi 173 C.pen. RM, prin „constrângere” se înţele-
ge limitarea libertăţii de acţiuni şi de manifestare a 
voinţei victimei, astfel încât ea îşi pierde capacitatea 
de a-şi dirija acţiunile”. Definirea acestei noţiuni va 
permite disocierea cu o mai mare precizie a manifes-
tărilor infracţionale de viaţă sexuală în raport cu acele 
manifestări care nu au o relevanţă penală, de exemplu, 
de hărţuirea sexuală.

În alt context, în pct. 2 al Hotărârii Plenului 
nr.17/2005 se menţionează că constrângerea fizică se 
poate exprima, inclusiv, în imobilizarea braţelor sau a 
întregului corp ori în legare. În teoria dreptului penal 
este exprimată părerea că unele infracţiuni privind viaţa 
sexuală absorb în conţinutul lor, în mod natural, lipsirea 
de libertate în mod ilegal, necesară realizării actului 
sexual prin constrângere.6

În legătură cu aceasta, venim cu următoarea preciza-
re: „... libertatea fizică a persoanei nu este un apendice 
al inviolabilităţii şi libertăţii sexuale a persoanei, sau 
al altor valori sociale desemnând persoana. Pe cale de 
consecinţă, răpirea unei persoane (sau privaţiunea ilegală 
de libertate – n.a.) nu-şi pierde individualitatea, nu se 
absoarbe de infracţiunile concurente. De fiecare dată, 
numita infracţiune trebuie să-şi găsească locul cuvenit”.7 
Astfel, de exemplu, fixarea prin intermediul cătuşelor 
de obiecte nemişcătoare, dacă are ca scop realizarea 
actului sexual, nu trebuie privită exclusiv în contextul 
infracţiunilor prevăzute la art.171 şi 172 C.pen. RM. 
Este necesară calificarea suplimentară conform art.166 
C.pen. RM, care prevede răspunderea pentru privaţiunea 
ilegală de libertate.

Pe cale de consecinţă, considerăm necesară inclu-
derea următoarei menţiuni în proiectul noii hotărâri 
explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare în 
cauzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 
sexuală: „În cazul în care constrângerea fizică se ex-
primă în imobilizarea braţelor sau a întregului corp 
ori în legare, este necesară calificarea suplimentară 
conform art.166 C.pen. RM”.

Sub un alt aspect, în pct.2 al Hotărârii Plenului 
nr.17/2005 se consemnează că „rezistenţa victimei 
nu este o condiţie esenţială şi nu prezintă importanţă 
decât ca expresie a refuzului ei categoric de a consimţi 
un raport sexual”. Este foarte redusă valoarea explica-
tivă a acestei recomandări, fapt pentru care propunem 
revizuirea ei.

Semnificaţia ideii, care decurge din explicaţia în ca-
uză, este următoarea: constrângerea fizică trebuie să fie 
suficientă pentru a paraliza rezistenţa victimei. Totodată, 

constrângerea fizică nu trebuie să fie absolut irezistibilă. 
Ea poate fi şi numai relativă. Dar, în acest caz nu este 
suficientă insistenţa, luarea cu grabă, cu surprinderea. Nu 
este suficientă nici simularea constrângerii fizice de către 
făptuitor şi a rezistenţei de către victimă. Este necesar să 
fie o constrângere fizică capabilă să înfrângă rezistenţa, 
fie îndată şi absolut, fie prin epuizare.

Din acest punct de vedere, doctrina medico-legală a 
apreciat că o femeie adultă, în deplinătatea facultăţilor 
fizice, nu poate fi violată de către un singur bărbat, fiind 
capabilă de a se apăra şi de a opune rezistenţă, putându-
se ajuta şi de mişcările bazinului.8

În cazul constrângerii fizice, nu este obligatoriu ca 
victima să fi opus rezistenţă până în momentul în care 
aceasta a fost înfrântă. Cerinţa legii este îndeplinită chiar 
dacă în contextul împrejurărilor concrete ale săvârşirii 
faptei victima a încetat să opună rezistenţă, dându-şi 
seama că aceasta ar fi inutilă. De asemenea, victima nu 
este datoare să încerce rezistenţa contra forţei în orice 
caz şi nici s-o continue neavând altă cale, dacă din ca-
racterul său energia forţei se deduce că s-ar expune unui 
rău şi mai mare.

Aptitudinea constrângerii fizice de a conduce la 
rezultatul urmărit de făptuitor se stabileşte în concret, 
în raport cu împrejurările în care s-a comis fapta. Dacă 
faţă de aceste împrejurări victima şi-a dat seama că 
orice împotrivire este inutilă sau că s-ar expune unui 
rău şi mai mare (şi, în consecinţă, nu a opus rezistenţă), 
fapta se va califica potrivit art.171 sau 172 C.pen. RM. 
Aceasta deoarece cerinţa legii se referă la exercitarea 
constrângerii, nu la aceea dacă s-a împotrivit.

În orice caz, esenţialul este ca fapta să fie săvârşita 
contra voinţei, consimţământului victimei. Ezitarea, 
rezervele sau temerile nu constituie opunere din partea 
victimei. Se cere o opunere categorică şi fermă, astfel 
încât să se poată conchide fără îndoieli că nu a fost 
respectat dreptul victimei de a dispune în mod liber de 
corpul său în actele sexuale.

Rezumând, propunem formularea următoarei ex-
plicaţii în proiectul noii hotărâri explicative a Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedi-
cate practicii judiciare în cauzele penale referitoare la 
infracţiunile privind viaţa sexuală: „Ceea ce contează 
în ipoteza constrângerii fizice şi constrângerii psihice, 
exercitate asupra victimei, este că raportul sexual, 
homosexualitatea sau satisfacerea poftei sexuale în 
forme perverse se realizează fără consimţământul 
victimei. nu este important dacă rezistenţa victimei a 
fost sau nu uşor înfrântă. Costrângere va exista chiar 
şi atunci când, dându-şi sema că în condiţiile create 
orice rezistenţă ar fi inutilă şi chiar periculoasă pentru 
viaţa sau sănătatea ei, victima nu opune nici o rezis-
tenţă făptuitorului. În acelaşi timp, în cazul în care 
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victima nu opune rezistenţă, din conduita ei trebuie să 
rezulte refuzul categoric de a realiza raportul sexual, 
homosexualitatea sau satisfacerea poftei sexuale în 
forme perverse ”.

Dintr-o altă perspectivă, considerăm prea largă defini-
ţia noţiunii „constrângere psihică” din pct.2 al Hotărârii 
Plenului nr.17/2005. Or, constrângerea prin şantaj sau 
profitând de dependenţa materială, de serviciu sau de altă 
natură a victimei, consemnată în art.173 C.pen. RM, are 
de asemenea potenţialul de a prezenta un pericol grav 
pentru victimă. Pentru a se exclude confuzia între con-
strângerea psihică în sensul art. 171 şi 172 C.pen. RM 
şi constrângerea în sensul art.173 C.pen. RM, propunem 
formularea următoarei definiţii a noţiunii „constrângere 
psihică” în proiectul noii hotărâri explicative a Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedi-
cate practicii judiciare în cauzele penale referitoare la 
infracţiunile privind viaţa sexuală: „Constrângerea psi-
hică este înfrângerea sau paralizarea voinţei victimei, 
care se exprimă în ameninţarea aplicării imediate a 
violenţei fizice, dacă victima nu se va conforma cerin-
ţelor făptuitorului”.

O altă explicaţie din cadrul pct.2 al Hotărârii Plenului 
nr.17/2005, care provoacă rezerve, este că „constrân-
gerea psihică reprezintă ameninţarea persoanei cu un 
pericol grav pentru ea sau pentru o altă persoană (sub-
linierea ne aparţine – n.a.), în astfel de condiţii încât să-i 
inspire temerea serioasă că acel pericol nu va putea fi 
înlăturat decât prin cedarea în faţa ameninţării”.

De exemplu, în alin.(1) art.131 „Violul” şi în alin.(1) 
art.132 „Acţiuni violente cu caracter sexual” din Codul 
penal al Federaţiei Ruse este consacrată teza conform 
căreia constrângerii psihice poate fi supusă nu numai 
persoana cu care făptuitorul realizează actul sexual; 
constrângerii psihice poate fi supusă şi o altă persoană. Se 
are în vedere o persoană care este importantă, preţioasă, 
scumpă, apropiată pentru persoana cu care făptuitorul 
realizează actul sexual. Însă, în legea penală autohtonă 
se atestă o situaţie diferită: în art.171 şi 172 C.pen. RM 
ruda apropiată victimei nu este specificată ca destinatar 
al constrângerii psihice. Deci, nu-şi găseşte temeinicie 
maniera de definire a noţiunii „constrângere psihică” 
în pct.2 al Hotărârii Plenului nr.17/2005. În situaţia 
analizată, Plenul Curţii Supreme de Justiţie şi-a atribuit 
competenţa legiuitorului. Ceea ce este inacceptabil. 
Definiţia noţiunii „constrângere psihică” trebuie inter-
pretată după modelul pe care l-am recomandat mai sus. 
În caz contrar, va persista riscul de aplicare incorectă a 
legii penale.

În altă privinţă, necesită examinare o altă recomanda-
re din cadrul pct.2 al Hotărârii Plenului nr.17/2005: „Ac-
ţiunile persoanei, prin care a obţinut consimţământul 
victimei (femeii) la un raport sexual sau la satisfacerea 

poftei sexuale în forme perverse prin înşelăciune sau 
abuz de încredere (de exemplu, promisiunea mincinoasă 
de căsătorie) nu pot fi considerate ca infracţiune împo-
triva libertăţii sau inviolabilităţii sexuale a acesteia”. 
Această recomandare este oarecum trunchiată, scăpând 
din vedere anumite aspecte nelipsite de importanţă. În 
primul rând, trebuie făcută precizarea că se aplică art.174 
C.pen. RM, dacă consimţământul victimei de sex femi-
nin, care nu a împlinit vârsta de 16 ani, la un raport sexual 
a fost obţinut prin înşelăciune sau abuz de încredere (de 
exemplu, prin promisiunea mincinoasă de căsătorie). 
În al doilea rând, se poate aplica art.174 C.pen. RM 
pentru o faptă, care nu neapărat presupune promisiunea 
mincinoasă de căsătorie: fapta celui care, substituindu-se 
unei alte persoane, profită de eroarea în care se găseşte 
o persoană de sex feminin, care nu a împlinit vârsta de 
16 ani, şi întreţine cu ea un raport sexual.

Din considerentele menţionate mai sus, propunem 
formularea următoarei explicaţii în proiectul noii ho-
tărâri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
a  Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare în 
cauzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 
sexuală: „De regulă, nu atrage răspundere penală de-
terminarea la raportul sexual, la homosexualitate sau 
la satisfacerea poftei sexuale în forme perverse, prin 
promisiuni de căsătorie, prin promiterea de beneficii 
materiale sau de angajare la muncă, prin substituirea 
unei alte persoane ori prin alte asemenea procedee. Ca 
excepţie, se aplică art. 174 C.pen. RM în cazul în care 
astfel de procedee sunt aplicate în cazul raportului se-
xual ori al altor acte de penetrare vaginală sau anală, 
comise cu o persoană despre care se ştia cu certitudine 
că nu a împlinit vârsta de 16 ani”.

• În altă ordine de idei, în pct.3 al Hotărârii Plenului 
nr.17/2005 sunt prezentate, cu titlu de exemplu, stările 
care sunt considerate stări de imposibilitate a victimei 
de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa. Dar, trebuie 
de înţeles că exemplificarea dată nu este suficientă 
pentru definiţia noţiunii „imposibilitatea victimei de a 
se apăra sau de a-şi exprima voinţa”. De cele mai multe 
ori, stările aduse ca exemplu trebuie să fie însoţite de 
anumite împrejurări, pentru a ne da seama dacă victima 
într-adevăr era lipsită de posibilitatea de a se apăra sau de 
a-şi exprima voinţa. Victima trebuie nu pur şi simplu să 
fie bolnavă, supraobosită, beată etc. Ea trebuie, datorită 
unor asemenea stări, să nu poată să se apere ori să nu 
poată să-şi exprime voinţa.

De unele singure, abstrase de circumstanţele concrete 
ale faptei, defectele fizice, oboseala excesivă, poziţia 
incomodă a victimei, vârsta ei fragedă, boala, ebrie-
tatea etc. nu pot să caracterizeze imposibilitatea ei de 
a se apăra sau de a-şi exprima voinţa. Exemplificarea 
unor asemenea factori cauzali nu poate fi acceptată ca 
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procedeu suficient la definirea noţiunii „imposibilitatea 
victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa”. 
Exemplificarea în cauză poate fi chiar nocivă. Aceasta 
pentru că destinatarii legii penale ar putea concepe că 
imposibilitatea victimei de a se apăra sau de a-şi exprima 
voinţa poate fi determinată numai de defectele fizice, 
oboseala excesivă, poziţia incomodă a victimei, vârsta ei 
fragedă, boală, ebrietate etc. Nu şi de alţi factori cauzali, 
care rămân în afara exemplificării.

În cele mai frecvente cazuri, factorii cauzali – enu-
meraţi exemplificativ în pct.3 al Hotărârii Plenului 
nr.17/2005 – trebuie coroboraţi cu alte împrejurări, pentru 
a ne da seama dacă, în momentul săvârşirii infracţiunii, 
victima se afla în imposibilitate de a se apăra sau de a-şi 
exprima voinţa. Concluzia instanţei de judecată despre 
aflarea victimei într-o asemenea stare urmează a fi înteme-
iată pe evaluarea tuturor împrejurărilor cauzei în ansam-
blu, fiind motivată corespunzător în cadrul sentinţei.

Pe cale de consecinţă, propunem ca în proiectul noii 
hotărâri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
a Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare în 
cauzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 
sexuală, nu exemplificarea, dar genul proxim şi diferenţa 
specifică să fie puse la baza identificării factorilor cauzali 
ai stării de imposibilitate a victimei de a se apăra sau de 
a-şi exprima voinţa. La concret, recomandăm formu-
larea următoarei definiţii: „Imposibilitatea victimei de 
a se apăra sau de a-şi exprima voinţa se exprimă în 
incapacitatea victimei de a opune rezistenţă făptuito-
rului ori de a înţelege adecvat semnificaţia acţiunilor 
săvârşite asupra victimei, din cauza nefuncţionării 
totale sau parţiale a conştiinţei ori a stării sale fizice 
sau psihice precare”.

În acelaşi context al explicaţiilor enunţate la pct.3 al 
Hotărârii Plenului nr.17/2005, apare necesitatea de rele-
vare a soluţiilor de calificare în ipoteza în care lipseşte 
una din condiţiile vizând profitarea de imposibilitatea 
victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, în cazul 
infracţiunilor prevăzute la art. 171 sau 172 C.pen. RM. 
Aceste condiţii sunt: 1) la momentul săvârşirii faptei, 
făptuitorul îşi dă seama de situaţia dificilă a victimei;      
2) făptuitorul foloseşte prilejul pentru a întreţine cu 
victima un raport sexual sau un act de homosexualitate, 
ori de a-şi satisface pofta sexuală în forme perverse.

Astfel, lipseşte temeiul aplicării art. 171 sau 172 
C.pen. RM, dacă făptuitorul a fost în eroare în ceea ce 
priveşte starea victimei, neştiind că victima se află în 
imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, 
dar, totodată, a avut tot temeiul să creadă că victima şi-a 
exprimat consimţământul pentru realizarea raportului se-
xual, a homosexualităţii sau a satisfacerii poftei sexuale 
în forme perverse. Or, în cazul dat, nu există vinovăţie 
în privinţa acestei circumstanţe.

Tot aşa, nu se va putea aplica răspunderea în baza 
art. 171 sau 172 C.pen. RM, în cazul în care lipseşte 
cealaltă cerinţă: făptuitorul a cunoscut starea dificilă a 
victimei, dar, prin modalitatea concretă de realizare a 
raportului sexual sau a actului de homosexualitate, ori 
de satisfacere a poftei sexuale în forme perverse, nu s-a 
folosit de această stare. În acest caz, făptuitorul ca şi cum 
ignoră că victima e în imposibilitate de a se apăra sau de 
a-şi exprima voinţa. El nu beneficiază în nici un fel de 
starea în care se află victima. Nu doreşte să-şi uşureze 
de o asemenea manieră realizarea acţiunii, deşi avea 
posibilitatea reală să o facă.

În concluzie la cele menţionate mai sus, propunem 
formularea următoarei explicaţii în proiectul noii hotă-
râri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare în cau-
zele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa sexu-
ală: „În ipoteza profitării de imposibilitatea victimei de 
a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, răspunderea în 
baza art. 171 sau 172 C.pen. RM poate fi aplicată nu-
mai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele două 
cerinţe: 1) la momentul săvârşirii faptei, făptuitorul îşi 
dă seama de situaţia dificilă a victimei; 2) făptuitorul 
foloseşte prilejul pentru a întreţine cu victima un ra-
port sexual sau un act de homosexualitate, ori de a-şi 
satisface pofta sexuală în forme perverse”. Această 
explicaţie ar urma să o substituie pe cea care figurează 
în pct.3 al Hotărârii Plenului nr.17/2005: „Profitarea 
făptuitorului de imposibilitatea victimei de a se apăra ori 
de a-şi exprima voinţa înseamnă că făptuitorul şi-a dat 
seama de situaţia dificilă a victimei şi a folosit prilejul 
pentru a întreţine cu ea un raport sexual şi/sau un act de 
homosexualism, lesbianism, ori de a-şi satisface pofta 
sexuală în formă perversă”.

În alt plan, ne îndreptăm atenţia asupra unei alte ex-
plicaţii din pct.3 al Hotărârii Plenului nr.17/2005: „La 
calificarea infracţiunilor prevăzute la art.171 şi 172 
C.pen. RM nu are însemnătate dacă starea de imposi-
bilitate de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa a fost 
provocată chiar de făptuitor”.

Este prea sumară această explcaţie, lipsindu-i precizia 
privitoare la momentul apariţiei intenţiei de creare de 
către făptuitor a stării de imposibilitate de a se apăra sau 
de a-şi exprima voinţa. Or, în planul aplicării răspunderii 
conform art.171 sau 172 C.pen. RM, nu are importanţă 
dacă această stare a fost creată prin acţiunile făptuitoru-
lui, ale victimei sau ale unei alte persoane. Totodată, când 
o creează făptuitorul, este obligatoriu ca intenţia de a crea 
starea de neputinţă să fie preexistentă şi independentă de 
intenţia aceluiaşi făptuitor de a realiza raportul sexual 
sau actul de homosexualitate, ori de a-şi satisface pofta 
sexuală în forme perverse, profitând de imposibilitatea 
victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa. În lipsa 
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acestor condiţii de preexistenţă şi independenţă, temeiul 
aplicării răspunderii conform art.171 sau 172 C.pen. 
RM va exista numai în cazul în care făptuitorul exercită 
constrângerea fizică sau psihică asupra victimei, pentru 
a realiza raportul sexual sau actul de homosexualitate, 
ori de a-şi satisface pofta sexuală în forme perverse, 
profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra sau 
de a-şi exprima voinţa.

Nu poate fi aplicată răspunderea în baza art.171 sau 
172 C.pen. RM, pentru săvârşirea raportului sexual sau a 
actului de homosexualitate, ori pentru satisfacerea poftei 
sexuale în forme perverse, profitând de imposibilitatea 
victimei de a se apăra sau de a-şi exprima acestuia voinţa 
(lipsind şi contrângerea fizică sau psihică), dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele două condiţii: 1) sta-
rea de imposibilitate a victimei de a se apăra sau de a-şi 
exprima voinţa nu este preexistentă realizării raportului 
sexual sau actului de homosexualitate, ori satisfacerii 
poftei sexuale în forme perverse; 2) starea de imposibi-
litate a victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa 
este consecinţa acţiunilor făptuitorului.

Dezvoltând ideea, reiese că poate fi aplicată răspun-
derea în baza art.171 sau 172 C.pen. RM în acel caz în 
care starea de imposibilitate a victimei de a se apăra 
sau de a-şi exprima voinţa este preexistentă realizării 
raportului sexual sau actului de homosexualitate, ori 
satisfacerii poftei sexuale în forme perverse, iar această 
stare este consecinţa acţiunilor făptuitorului.

Este oare posibil aşa ceva? Da, este. Pentru a ne con-
vinge de aceasta, să apelăm la procedeul interpretării prin 
analogie: „Legiuitorul a înţeles să agraveze răspunderea 
penală nu pentru sustragerea din încăpere, alt loc pentru 
depozitare sau locuinţă, ci pentru sustragerea săvârşită 
cu pătrunderea în aceste locuri. Pe cale de consecinţă, 
pentru incriminarea agravantei analizate (se are în vedere 
sustragerea săvârşită prin pătrundere în încăpere, în alt 
loc pentru depozitare sau în locuinţă – n.a.), este necesar 
a proba dacă scopul de sustragere a apărut la făptuitor 
până la pătrunderea lui în încăpere, în alt loc pentru 
depozitare sau în locuinţă. Prin urmare, dacă făptuitorul 
a intrat în asemenea locuri, conducându-se de scopuri 
legitime, iar scopul de a sustrage a apărut ulterior, în cele 
comise lipseşte circumstanţa agravantă analizată”.9

Este o axiomă care e susţinută cvasiunanim în 
literatura de specialitate şi care şi-a găsit aplicare în 
pct.29 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
a Republicii Moldova „Cu privire la practică judiciară 
în procesele penale despre sustragerea bunurilor”, nr.23 
din 28.06.2004.10 Ideea esenţială, pe care o desprindem 
din această axiomă, este că, pentru aplicarea răspunderii 
penale pentru o infracţiune complexă (aşa cum sunt şi 
infracţiunile specificate la art.171 sau 172 C.pen. RM), 
cele două acţiuni, care constituie infracţiunea com-

plexă, trebuie să fie legate prin aceeaşi intenţie unică 
complexă. Dacă însă acele acţiuni sunt disparate, răs-
punderea poate fi eventual aplicată pentru fiecare din 
acţiunile componente în parte ( dacă, desigur, ele de 
unele singure comportă relevanţă penală).

Altfel spus, potenţialul făptuitor imobilizează po-
tenţiala victimă, îi administrează somnifere sau alte 
asemenea substanţe, foloseşte în privinţa ei gaze para-
lizante sau, chiar, aplică violenţa împotriva potenţialei 
victime. Aceste procedee sunt realizate în contextul 
unor infracţiuni, antecedente realizării raportului sexual 
sau actului de homosexualitate, ori satisfacerii poftei 
sexuale în forme perverse, dar pot fi realizate şi în afara 
unui context infracţional. Atunci când victima se află în 
stare de imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima 
voinţa (şi nu mai devreme), făptuitorului îi apare intenţia 
de a realiza raportul sexual sau actul de homosexualitate, 
ori de a-şi satisface pofta sexuală în forme perverse. În 
situaţia dată, făptuitorul nu face decât să profite de starea 
pe care a creat-o tot el. Însă (şic!) a creat-o nu în calitate 
de subiect al infracţiunii prevăzute la art.171 sau 172 
C.pen. RM, dar înainte de a-i apărea intenţia de a comite 
violul sau acţiunile violente cu caracter sexual. În situaţia 
descrisă, crearea stării de imposibilitate a victimei de a 
se apăra sau de a-şi exprima voinţa de către cel, care 
urmează să săvârşească violul sau acţiunile violente cu 
caracter sexual, nu se deosebeşte principial de crearea 
stării de neputinţă de către victima însăşi sau de către o 
terţă persoană. Or, în toate aceste cazuri, starea respec-
tivă a victimei este preexistentă săvârşirii violului sau 
acţiunilor violente cu caracter sexual, nefiind dependentă 
de intenţia făptuitorului de a comite violul sau acţiunile 
violente cu caracter sexual. Cronologic, intenţiei de a 
crea starea de imposibilitate a victimei de a se apăra sau 
de a-şi exprima voinţa îi urmează intenţia de a săvârşi 
raportul sexual sau actul de homosexualitate, ori de 
a-şi satisface pofta sexuală în forme perverse, profitând 
de imposibilitatea victimei de a se apăra sau de a-şi 
exprima voinţa. Cele două intenţii sunt independente, 
ele alcătuiesc un concurs de intenţii. Nu se absorb una 
de cealaltă.

Din cele menţionate se desprinde şi o altă concluzie: 
nu întotdeauna cel care profită de starea de imposibilitate 
a victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa (pentru 
a săvârşi raportul sexual sau actul de homosexualitate, 
ori de a-şi satisface pofta sexuală în forme perverse) este 
cel care a creat această stare. Pot fi persoane diferite. 
De aceea, trebuie considerat complice la infracţiunea, 
prevăzută la art.171 sau 172 C.pen. RM, acea persoană 
care numai a creat starea de imposibilitate a victimei 
de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa. A cret-o, fără 
a profita ulterior de starea în cauză, ajutând însă, prin 
contribuţia lui, pe cel care realizează raportul sexual sau 
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actul de homosexualitate, ori îşi satisface pofta sexuală 
în forme perverse, profitând de starea pe care a creat-o 
complicele.

În consecinţă, venim cu recomandarea ca în proiec-
tul noii hotărâri explicative a Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate practicii 
judiciare în cauzele penale referitoare la infracţiunile 
privind viaţa sexuală, să fie formulată următoarea 
explicaţie: „nu poate fi aplicată răspunderea în baza 
art.171 sau 172 C.pen. RM, pentru realizarea rapor-
tului sexual sau a actului de homosexualitate, ori 
pentru satisfacerea poftei sexuale în forme perverse, 
profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra 
sau de a-şi exprima voinţa (lipsind şi contrângerea 
fizică sau psihică), dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele două condiţii:  1) starea de imposibilitate 
a victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa 
nu este preexistentă realizării raportului sexual sau 
actului de homosexualitate, ori satisfacerii poftei se-
xuale în forme perverse; 2) starea de imposibilitate a 
victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa este 
consecinţa acţiunilor făptuitorului.

trebuie considerat complice la infracţiunea, pre-
văzută la art.171 sau 172 C.pen. RM, acea persoană 
care numai a creat starea de imposibilitate a victimei 
de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, fără a profita 
ulterior de starea în cauză, ajutând însă, prin contribu-
ţia sa, pe cel care realizează raportul sexual sau actul 
de homosexualitate, ori îşi satisface pofta sexuală în 
forme perverse, profitând de starea pe care a creat-o 
сomplicele”.

Această explicaţie ar urma s-o completeze pe cea 
care, la moment, este consemnată în pct.3 al Hotărârii 
Plenului nr.17/2005: „La calificarea infracţiunilor prevă-
zute la art.171 şi 172 C.pen. RM nu are însemnătate dacă 
starea de imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima 
voinţa a fost provocată chiar de făptuitor”.

• La pct.4 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 se men-
ţionează: „La delimitarea componenţei de infracţiune 
prevăzute de lit.b) alin.(2) art.171, lit.b) alin.(2) 172 
C.pen. RM de componenţa infracţiunii prevăzute de 
art.174 C.pen. RM, instanţele de judecată vor ţine 
seama că actul sexual, homosexualismul, lesbianismul 
sau satisfacerea poftei sexuale în formă perversă cu o 
persoană care nu a atins vârsta de 16 ani are loc fără 
constrângere şi fără a se profita de starea de neputinţă 
a victimei, iar ultima înţelegea caracterul şi esenţa 
acţiunilor săvârşite.”

Prima remarcă este că această explicaţie este ruptă 
de context, neavând legătură semantică cu explicaţiile 
antecedente şi cele care-i urmează. Această carenţă nu o 
vom admite în proiectul noii hotărâri explicative a Ple-
nului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 

dedicate practicii judiciare în cauzele penale referitoare 
la infracţiunile privind viaţa sexuală.

În al doilea rând, ceea ce este mai important, din pct.4 
(şi pct.19) ale Hotărârii Plenului nr.17/2005 rezultă că 
actele sexuale pot fi săvârşite doar cu consimţământul 
victimei, în lipsa unei constrângeri explicite sau implicite 
asupra acesteia. Considerăm prea îngustă o asemenea 
interpretare. În realitate, nu există nici un temei să nu 
afirmăm că sub incidenţa art.174 C.pen. RM se află 
raportul sexual altul decât violul, precum şi orice alte 
acte de penetrare vaginală sau anală, care au fost săvâr-
şite nu doar cu consimţământul victimei. Dar şi în lipsa 
consimţământului acesteia: prin ameninţarea ce i-a fost 
adusă victimei de a-i distruge sau a-i deteriora bunuri-
le, sau prin orice alt gen de constrângere explicită sau 
implicită (desigur, cu excepţia celei specificate în textul 
art.171-173 C.pen. RM).

Această observaţie trebuie privită prin prisma celor 
menţionate mai sus: este prea largă definiţia noţiunii 
„constrângere psihică” din pct.2 al Hotărârii Plenului 
nr.17/2005. De aceea, prin „constrângere psihică” ar 
trebui să se înţeleagă exclusiv înfrângerea sau parali-
zarea voinţei victimei, care se exprimă în ameninţarea 
aplicării imediate a violenţei fizice, dacă victima nu se 
va conforma cerinţelor făptuitorului.

Drept urmare, propunem formularea următoarei 
explicaţii în proiectul noii hotărâri explicative a Ple-
nului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 
dedicate practicii judiciare în cauzele penale referitoare 
la infracţiunile privind viaţa sexuală: „Se aplică art.174 
C.pen. RM în cazul în care, în privinţa unei persoane 
care nu a împlinit vârsta de 16 ani, se realizează ra-
portul sexual altul decât violul sau orice alte acte de 
penetrare vaginală sau anală. Acestea pot fi realizate 
cu consimţământul victimei sau în lipsa consimţă-
mântului acesteia (de exemplu, prin ameninţarea de 
a-i distruge sau a-i deteriora victimei bunurile, sau 
prin orice alt gen de constrângere explicită sau im-
plicită (desigur, cu excepţia celei specificate în textul 
art.171-173 C.pen. RM))”. Această explicaţie ar urma 
să o substituie pe cea care este prezentă la moment în 
pct.4 al Hotărârii Plenului nr.17/2005.

• Pct.5 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 este consacrat 
chestiunii consumării infracţiunilor prevăzute la art.171, 
172 şi 174 C.pen. RM. Considerăm că lipseşte claritatea 
în următoarea explicaţie de la acest punct: „Infracţiunile 
prevăzute de art.171, 172, 174 C.pen. RM se consideră 
consumate odată cu începerea realizării actului sexual 
al făptuitorului cu victima, indiferent de consecinţe.” 
Este un exemplu de abordare superficială, de figuraţie, a 
problemei privind consumarea infracţiunilor respective. 
Necesităţile curente ale practicii judiciare ne îndeamnă 
să ne dispensăm de pudicitatea de conjunctură şi să 
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propunem o altă variantă a explicaţiei vizând momentul 
consumativ al infracţiunilor prevăzute de art.171, 172, 
174 C.pen. RM: „Infracţiunea de viol se consideră 
consumată din momentul începerii raportului sexual, 
adică din momentul introducerii depline sau parţiale a 
membrului viril în cavitatea vaginală. Pentru a consi-
dera violul consumat, nu este obligatorie confirmarea 
deflorării sau a gravidităţii victimei de sex feminin sau 
a făptuitoarei. Aceste explicaţii privesc în egală măsură 
infracţiunea prevăzută la art. 174 C.pen. RM, referitor 
la modalitatea de raport sexual altul decât violul.

Infracţiunea prevăzută la art.172 C.pen. RM se 
consideră consumată dacă au fost traversate urmă-
toarele limite: a) buzele, care delimitează cavitatea 
bucală – în cazul actului de felaţie asupra victimei;       
b) partea anterioară a membrului viril – în cazul actu-
lui de felaţie a victimei asupra făptuitorului; c) labiile 
mari (sau labiile mici, în funcţie de particularităţile 
individuale) – în cazul penetrării vaginale altei decât 
raportul sexual; d) sfincterul exterior al rectului – în 
cazul penetrării anale. Explicaţiile de la literele c) şi 
d) privesc în egală măsură infracţiunea prevăzută la 
art.174 C.pen. RM, referitor la modalitatea de orice 
alte acte de penetrare vaginală sau anală (altele decât 
raportul sexual )”.

• În alt context, la pct.6 al Hotărârii Plenului 
nr.17/2005 se oferă şi explicaţii privitoare la condi-
ţiile în care devine posibilă tentativă la infracţiunile 
specificate la art. 171 şi 172 C.pen. RM: „Faptele 
îndreptate nemijlocit spre săvârşirea raportului sexual, 
homosexualismului, lesbianismului sau satisfacerii 
poftei sexuale în forme perverse (dezbrăcarea victimei, 
imobilizarea ei, aplicarea violenţei faţă de ea pentru 
a-i înfrânge rezistenţa etc.), dar care nu au condus la 
începerea acţiunilor cu caracter sexual, menţionate 
mai sus, din cauze ce nu depind de voinţa făptuitorului, 
formează tentativa la infracţiunile prevăzute de art.171 
şi 172 C.pen. RM. Faptele date pot constitui tentativa 
la aceste infracţiuni numai dacă au fost întreprinse în 
scopul realizării raportului sexual, homosexualismului, 
lesbianismului, satisfacerii poftei sexuale în forme per-
verse. Dacă acţiunile făptuitorului au fost exercitate în 
alte scopuri, faptele săvârşite nu pot fi calificate conform 
art.171 sau 172 C.pen. RM, ci potrivit art.151-154, 287 
etc. din Codul penal”.

În principal, aceste recomandări pot fi acceptate. 
Aceasta cu condiţia că vor fi supuse rectificărilor de 
rigoare (de exemplu, în locul cuvintelor „potrivit art.151-
154, 287 etc. din Codul penal”, să fie menţionată sintag-
ma „potrivit art.151, 152, 155, 287 sau altor articole din 
Codul penal ori art.78, 354 sau altor articole din Codul 
contravenţional) ”.

În acelaşi timp, explicaţia examinată reclamă anu-
mite precizări, legate de specificul infracţiunii de viol. 

La concret, va exista tentativă dacă făptuitorul nu a 
putut realiza raportul sexual din cauze psihofiziologice 
de moment (de exemplu, imposibilitatea introducerii 
membrului viril datorită lipsei de erecţie sau a reacţiei 
de vaginism).

Nu întâmplător am specificat că imposibilitatea 
făptuitorului de a realiza raportul sexual trebuie să aibă 
cauze psihofiziologice de moment. În legătură cu aceasta, 
trebuie de menţionat că în pct.7 al Hotărârii Plenului 
Judecătoriei Supreme a Republicii Kazahstan „Cu privire 
la unele probleme de calificare a infracţiunilor constând 
în viol sau acţiunile violente cu caracter sexual”, nr.4 din 
11.05.2007, se indică: „Persoana care nu are capacitatea 
fiziologică de a săvârşi raportul sexual şi având cunoş-
tinţe despre aceasta nu poate purta răspundere pentru 
acţiunile care aparent se aseamănă cu tentativa de viol. 
În dependenţă de circumstanţele concrete, asemenea 
acţiuni pot fi calificate ca acţiuni violente cu caracter 
sexual, huliganism etc.”.11

Considerăm necesară formularea unor observaţii la 
această explicaţie. Pentru a fi autor al infracţiunii de viol, 
bărbatul trebuie să fie înzestrat cu aptitudinea fiziologică 
de a realiza un raport sexual, adică să aibă capacitatea de 
coabitare (copulaţie), în lipsa acestei capacităţi comiterea 
faptei nefiind posibilă. În acest sens, prezintă interes 
punctul de vedere al lui V.Beliş, conform căruia capa-
citatea sexuală a bărbatului este diferenţiată şi prezintă 
interes, din punct de vedere juridic, sub două aspecte: 
capacitatea de coabitare şi capacitatea de procreare.12 
Este evident că impotenţa de procreare (incapacitatea de 
a insemina, de a fi tată) nu elimină bărbatul din sfera subi-
ecţilor infracţiunii de viol, această incapacitate sexuală 
neîmpiedicând împreunarea organelor genitale. Or, aşa 
cum am afirmat anterior, violul se consideră consumat 
din momentul începerii raportului sexual, adică din mo-
mentul introducerii depline sau parţiale a membrului viril 
în cavitatea vaginală. Dacă bărbatul este în stare măcar 
parţial să introducă membrul viril în cavitatea vaginală 
(să-l introducă în vestibulul vaginului), rezultă că el 
trebuie considerat subiect al infracţiunii de viol.

În concluzie, propunem formularea următoarei expli-
caţii cu caracter de precizare în proiectul noii hotărâri 
explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare în 
cauzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 
sexuală: „va exista tentativă de viol dacă făptuitorul 
nu a putut realiza raportul sexual din cauze psiho-
fiziologice de moment (de exemplu, imposibilitatea 
introducerii membrului viril din cauza lipsei de erecţie 
sau a reacţiei de vaginism).

Impotenţa de procreare (incapacitatea de a insemi-
na, de a fi tată) nu elimină bărbatul din sfera subiecţilor 
infracţiunii de viol”.
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Înainte de a purcede la analiza recomandărilor din 
Hotărârea Plenului nr.17/2005, consacrate circumstan-
ţelor agravante ale infracţiunilor specificate la art.171 
şi 172 C.pen. RM, vom constata necesitatea formulării 
unei explicaţii de principiu, indispensabile interpretării 
art. 171 şi 172 C.pen. RM. Considerăm oportună 
formularea următoarei explicaţii în proiectul noii ho-
tărâri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
a Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare 
în cauzele penale referitoare la infracţiunile privind 
viaţa sexuală: „În cazul infracţiunii de viol, victima 
poate fi nu doar o persoană de sex feminin, dar şi o 
persoană de sex masculin. Este important ca victima 
violului să aibă o altă apartenenţă sexuală decât au-
torul infracţiunii. În cazul violului săvârşit de două 
sau mai multe persoane, victima trebuie să aibă o altă 
apartenenţă sexuală decât persoana care realizează 
raportul sexual. În raport cu persoana care realizează 
constrângerea fizică sau psihică, apartenenţa sexuală 
poate fi aceeaşi.

În cazul infracţiunii prevăzute la art.172 C.pen. 
RM, presupunând realizarea actului de homosexualita-
te, victima trebuie să aibă aceeaşi apartenenţă sexuală 
cu autorul infracţiunii. În cazul în care o astfel de 
faptă este săvârşită de două sau mai multe persoane, 
victima trebuie să aibă aceeaşi apartenenţă sexuală cu 
persoana care realizează actul de homosexualitate. În 
raport cu persoana care realizează constrângerea fizică 
sau psihică, apartenenţa sexuală poate fi diferită.

În cazul infracţiunii prevăzute la art.172            
C.pen. RM, presupunând satisfacerea poftei sexu-
ale în forme perverse, victima trebuie să aibă o altă 
apartenenţă sexuală faţă de autorul infracţiunii. În 
cazul în care o astfel de faptă este săvârşită de două 
sau mai multe persoane, victima trebuie să aibă o 
altă apartenenţă sexuală faţă de persoana care îşi 
satisface pofta sexuală în forme perverse. În raport 
cu persoana care realizează constrângerea fizică sau 
psihică, apartenenţa sexuală poate fi aceeaşi”.

Aceste explicaţii derivă organic din cele două defini-
ţii, pe care le-am propus mai sus, în vederea includerii 
în proiectul noii hotărâri explicative a Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate 
practicii judiciare în cauzele penale referitoare la in-
fracţiunile privind viaţa sexuală: „homosexualitatea 
reprezintă actul sexual dintre persoane având aceeaşi 
apartenenţă sexuală”; „satisfacerea poftei sexuale în 
forme perverse reprezintă un act sexual nefiresc (sub 
aspect fiziologic) dintre persoane având apartenenţă 
sexuală diferită”.

În plus, propunerea noastră se sprijină pe varianta în 
limba rusă a art.171 C.pen. RM, în care se utilizează expre-
siile „несовершеннолетняя (несовершеннолетний)” 
şi „потерпевшая (потерпевший)”.

• Explicaţiile din pct.7 al Hotărârii Plenului 
nr.17/2005 se referă la circumstanţa agravantă specifi-
cată la lit.a) alin.(2) art.171 / lit.a) alin.(2) art.172 C.pen. 
RM. Însă, aşa cum am menţionat mai sus, aceste două 
prevederi normative au suferit modificări la 18.12.2008: 
la lit.a) alin.(2) art.171 C.pen. RM, în locul cuvintelor 
„săvârşit repetat” se folosesc cuvintele „săvârşit de către 
o persoană care anterior a săvârşit un viol prevăzut la 
alin.(1)”; la lit.a) alin.(2) art.172 C.pen. RM, în locul 
cuvintelor „săvârşite repetat”, se folosesc cuvintele 
„săvârşite de o persoană care anterior a săvârşit o faptă 
prevăzută la alin.(1)”.

Reamintim cu acest prilej că în proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Codului penal al 
Republicii Moldova (elaborat de Ministerul Justiţiei)13, 
în art.37 şi 38, s-a propus abrogarea lit.a) alin.(2) art.171 
şi lit.a) alin.(2) art.172 C.pen. RM. Sprijinim această ini-
ţiativă, a cărei realizare am susţinut-o prin argumente.14 
Doar abolirea definitivă (nu parţială) pe cale legislativă 
a instituţiei repetării infracţiunii va contribui la ridicarea 
calităţii actului de justiţie, în sensul excluderii confuziei 
dintre repetarea infracţiunii, pe de o parte, şi infracţiunea 
prelungită şi concursul de infracţiuni, pe de altă parte. 
Până atunci însă vom supune interpretării aceste preve-
deri normative, respectând voinţa legiuitorului.

Bineînţeles, modificările legislative de la 18.12.2008, 
menţionate mai sus, nu au putut să nu lase o amprentă 
asupra semantismului circumstanţei agravante analizate. 
Pentru că prevederile de la lit.a) alin.(2) art.171 / lit.a) 
alin.(2) art.172 C.pen. RM nu mai prevăd răspunderea 
pentru violul / acţiunile violente cu caracter sexual săvâr-
şite simplamente repetat. Aşa cum au prevăzut altădată. 
Conform legii penale în vigoare, repetarea infracţiunii 
reclamă condiţii în plus.

Iată de ce, propunem ca în proiectul noii hotărâri 
explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
a Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare 
în cauzele penale referitoare la infracţiunile privind 
viaţa sexuală, să fie formulată următoarea explicaţie: 
„Prevederea de la lit.a) alin.(2) art.171 C.pen. RM 
nu este aplicabilă atunci când se atestă succesiunea 
a două sau mai multor infracţiuni identice prevăzute 
la alin.(2) sau (3) art.171 C.pen. RM. De asemenea, 
prevederea de la lit.a) alin.(2) art.172 C.pen. RM nu 
este aplicabilă atunci când se atestă succesiunea a 
două sau mai multor infracţiuni identice prevăzute la 
alin.(2) sau (3) art.172 C.pen. RM. În astfel de cazuri, 
aceste infracţiuni se califică de sine stătător, conform 
regulilor concursului de infracţiuni.

În acelaşi timp, prevederea de la lit.a) alin.(2) 
art.171 C.pen. RM este aplicabilă atunci când se atestă 
succesiunea a două sau mai multor infracţiuni identice 
prevăzute la alin.(1) art.171 C.pen. RM. De asemenea, 
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prevederea de la lit.a) alin.(2) art.172 C.pen. RM este 
aplicabilă atunci când se atestă succesiunea a două sau 
mai multor infracţiuni identice prevăzute la    alin.(1) 
art.172 C.pen. RM”.

Accentuăm, că, atunci când spunem „identice”, avem 
în vedere nu identitatea semnelor infracţiunii. Avem în 
vedere identitatea sub aspectul gradului prejudiciabil al 
infracţiunii. O astfel de identitate o prezintă infracţiu-
nile prevăzute de acelaşi alineat al articolului din legea 
penală.

În alt context, trebuie să constatăm că explicaţiile din 
pct.7 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 nu sunt suficiente: 
lipseşte o recomandare privind modul de calificare a in-
fracţiunilor care se succed, dacă acestea nu sunt identice. 
Iată de ce, venim cu recomandarea ca în proiectul noii 
hotărâri explicative a Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
a Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare în 
cauzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 
sexuală, să fie formulată următoarea explicaţie: „La 
săvârşirea a două sau mai multe violuri sau acţiuni 
violente cu caracter sexual, pentru care este prevăzută 
răspunderea la diferite alineate ale art.171 sau 172 
C.pen. RM, cele comise se califică de sine stătător, con-
form regulilor concursului de infracţiuni. Calificarea 
se face după aceleaşi reguli, dacă violurile sau acţiunile 
violente cu caracter sexual se încheie la etape diferite 
ale activităţii infracţionale, precum şi dacă făptuitorul 
apare în roluri juridice diferite în cadrul violurilor sau 
al acţiunilor violente cu caracter sexual”.

Această recomandare, care, de altfel, rezultă din 
alin.(1) art.33 C.pen. RM, ar contribui, cu siguranţă, 
la o mai bună delimitare a repetării de infracţiuni de 
concursul de infracţiuni. Cu atât mai mult că în pct.7 al 
Hotărârii Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii 
Moldova „Cu privire la practică judiciara în cauzele 
despre infracţiunile sexuale”, nr.7 din 29.08.199415 (în 
continuare – Hotărârea Plenului nr.7/1994), era formu-
lată o recomandare diametral opusă ca sens, cu efecte 
derutante pentru cei care aplică astăzi legea penală: 
„Alineatul 2 al art.102 C.P., care prevede o răspundere 
sporită pentru viol, săvârşită de o persoană, care ante-
rior a mai săvârşit o astfel de infracţiune, urmează să 
fie aplicată indiferent de aceea dacă au fost terminate 
violurile săvârşite şi dacă vinovatul era executorul sau 
alt coparticipant al acestor infracţiuni.”

Dintr-o altă perspectivă, la pct.7 al Hotărârii Plenului 
nr.17/2005 există o explicaţie care pare a fi oarecum 
unilaterală: „Dacă raporturile sexuale şi / sau acţiunile 
cu caracter sexual au fost realizate cu două sau mai 
multe victime, chiar în cazul unei întreruperi de scurtă 
durată între aceste raporturi (acţiuni), trebuie aplicată 
dispoziţia de la lit.a) alin.(2) art.171 sau, după caz, lit.a) 
alin.(2) art.172 C.pen. RM”.

Din punctul nostru de vedere, având în vedere aceste 
rezerve, considerăm necesară formularea următoarei 
explicaţii în proiectul noii hotărâri explicative a Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedi-
cate practicii judiciare în cauzele penale referitoare la 
infracţiunile privind viaţa sexuală: „Dacă, în contextul 
infracţiunii prevăzute la art.171 sau 172 C.pen. RM, 
raporturile sexuale, actele de homosexualitate sau 
satisfacerea poftei sexuale în forme perverse s-au 
realizat cu două sau mai multe victime, în prezenţa 
aceleiaşi intenţii infracţionale, cele săvârşite repre-
zintă o infracţiune unică prelungită. totodată, dacă, 
în contextul infracţiunii prevăzute la art.171 sau 172 
C.pen. RM, raporturile sexuale, actele de homosexua-
litate sau satisfacerea poftei sexuale în forme perverse 
s-au realizat cu două sau mai multe victime, iar după 
fiecare astfel de acţiune apărea o altă intenţie de a 
comite o acţiune identică cu acelaşi caracter, atunci 
trebuie aplicată dispoziţia de la lit.a) alin.(2) art.171 
sau, după caz, lit.a) alin.(2) art.172 C.pen. RM ”.

Cu siguranţă, o asemenea recomandare ar contribui 
substanţial la aplicarea uniformă a legii penale. Argu-
mentele corespunzătoare le-am prezentat anterior.16

Rezumând, vom spune doar că, după cum reiese 
din art.30 C.pen. RM, tocmai prezenţa sau lipsa inten-
ţiei unice este acel criteriu care serveşte la delimitarea 
infracţiunii unice prelungite de repetarea infracţiunii. 
Nicidecum nu dacă este de lungă sau de scurtă durată 
întreruperea între raporturile sexuale, actele de homo-
sexualitate sau actele de satisfacere a poftei sexuale în 
forme perverse, realizate asupra victimei.

• La pct.8 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 se con-
ţin explicaţiile privind interpretarea prevederilor de la 
lit.a) alin.(2) art.171 / lit.a) alin.(2) art.172, lit.a) alin.(3) 
art.171 / lit.a) alin.(3) art.172 C.pen. RM: „Răspunderea 
pentru violul sau acţiunile violente cu caracter sexual, 
săvârşite cu bună-ştiinţă asupra unui minor ori asupra 
unei persoane despre care se ştia cu certitudine că nu 
a atins vârsta de 14 ani, poate surveni numai dacă 
făptuitorul cunoştea cu certitudine vârsta victimei (din 
maniera de conduită a acesteia, din aspectul ei exterior 
sau din alte surse). Eroarea de fapt cu privire la vârsta 
victimei, posibilă în anumite cazuri speciale şi în împre-
jurări concrete specifice, în care făptuitorul şi-a putut 
eventual forma convingerea că victima are depăşită 
vârsta de 14 sau 18 ani atunci când aceasta este dove-
dit, exclude imputarea acestui semn calificativ (vârsta 
victimei este cu puţin sub 14 sau 18 ani, iar datorită 
proceselor de accelerare arată mai în vârstă)”.

Din această recomandare observăm că nu suficient 
de explicit şi nu într-o manieră completă a fost supusă 
atenţiei problema privind eroarea asupra calităţii agra-
vante a victimei infracţiunii prevăzute la lit.a) alin.(2) 
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art.171 / lit.a) alin.(2) art.172, lit.a) alin.(3) art.171 / 
lit.a)   alin.(3) art.172 C.pen. RM.

În consecinţă, propunem formularea următoarei 
explicaţii în proiectul noii hotărâri explicative a Ple-
nului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 
dedicate practicii judiciare în cauzele penale referitoare 
la infracţiunile privind viaţa sexuală: „Dacă făptuitorul 
consideră eronat că victima nu a împlinit majoratul 
(deşi în realitate aceasta are împlinită, la momentul 
săvârşirii infracţiunii, vârsta de 18 ani), cele săvârşite 
urmează a fi calificate conform art.27 şi lit.b) alin.(2) 
art.171 / art.27 şi lit.b) alin.(2) art.172 C.pen. RM.

Reguli similare de calificare se aplică în cazul erorii 
cu privire la victima infracţiunii prevăzute la lit.a) alin.
(3) art.171 / lit.a) alin.(3) art.172 C.pen. RM”.

În mod firesc, în Hotărârea Plenului nr.17/2005 lip-
sesc explicaţii referitoare la violul sau acţiunile violente 
cu caracter sexual, săvârşite cu bună-ştiinţă asupra unei 
femei gravide. Se impune suplinirea acestui gol.

Violul sau acţiunile violente cu caracter sexual să-
vârşite cu bună-ştiinţă asupra femeii gravide presupune 
îndeplinirea cumulativă a două condiţii: 1) victima să fie o 
femeie gravidă şi 2) făptuitorul să manifeste bună-ştiinţă 
în privinţa faptului că victima se află în această stare.

Pentru că prezintă un mai mare interes cea de-a doua 
condiţie, vom afirma că, pentru ca făptuitorului să-i fie 
imputabilă răspunderea agravată, acesta trebuie să fi avut 
cunoştinţă în concret despre graviditatea victimei (din 
surse medicale, datorită unor relaţii de familie sau de 
serviciu, datorită faptului că sarcina era evidentă etc.). 
Sub acest aspect, vinovăţia făptuitorului trebuie dovedită 
în concret, nefiind suficientă simpla prezumţie că făptu-
itorul a prevăzut că victima ar putea fi gravidă întrucât 
este femeie. Dacă făptuitorul nu ştia despre graviditatea 
victimei în genere, răspunderea penală la fel nu-i poate 
fi agravată în baza lit.b1) alin.(2) art.171 / lit.b1) alin.(2) 
art.172 C.pen. RM.

În concluzie, în contextul săvârşirii violului sau acţi-
unilor violente cu caracter sexual cu bună-ştiinţă asupra 
femeii gravide, sintagma „cu bună-ştiinţă” denotă că, 
la momentul săvârşirii faptei, făptuitorul cunoştea cu 
certitudine despre starea de graviditate a victimei.

În ce priveşte eroarea asupra calităţii victimei de a fi 
femeie gravidă, soluţia este similară cu cea pe care am 
identificat-o mai sus în privinţa erorii asupra calităţii 
victimei de a fi minor. De aceea, dacă făptuitorul con-
sideră eronat că victima este o femeie gravidă (deşi în 
realitate nu este), cele săvârşite urmează a fi calificate 
conform art.27 şi lit.b1) alin.(2) art.171 / art.27 şi lit.b1) 
alin.(2) art.172 C.pen. RM.

Din considerentele menţionate mai sus, propunem 
ca în proiectul noii hotărâri explicative a Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate 

practicii judiciare în cauzele penale referitoare la infrac-
ţiunile privind viaţa sexuală, să fie formulată următoarea 
explicaţie: „Răspunderea pentru violul sau acţiunile 
violente cu caracter sexual, săvârşite cu bună-ştiinţă 
asupra unei femei gravide, poate surveni numai dacă 
făptuitorul cunoştea cu certitudine despre graviditatea 
victimei (din surse medicale, datorită unor relaţii de 
familie sau de serviciu, datorită faptului că sarcina 
era evidentă etc.).

Dacă făptuitorul presupune, în mod întemeiat, că 
victima nu este gravidă, iar aceasta nu corespunde 
realităţii, nu-i poate fi imputată circumstanţa agra-
vantă prevăzută la lit.b1) alin.(2) art.171 sau la lit.b1) 
alin.(2) art.172 C.pen. RM. Aceasta nu înseamnă însă 
că făptuitorul nu va răspunde pentru infracţiunea 
corespunzătoare în formă neagravată sau în prezenţa 
altor circumstanţe agravante, a căror prezenţă nu 
poate fi pusă la îndoială.

 Dacă făptuitorul consideră eronat că victima este 
gravidă (deşi în realitate nu este aşa), cele săvârşite 
urmează a fi calificate conform art.27 şi lit.b1) alin.(2) 
art.171 / art.27 şi lit.b1) alin.(2) art.172 C.pen. RM”.

• La pct.9 al Hotărârii Plenului nr.17/2005 se conţin 
explicaţiile privind interpretarea prevederilor de la lit.c) 
alin.(2) art.171 / lit.c) alin.(2) art.172, care stabilesc 
răspunderea pentru violul sau acţiunile violente cu ca-
racter sexual, săvârşte de două sau mai multe persoane. 
În repetate rânduri, am supus unei critici argumentate 
unele din explicaţiile respective.17

Însă, în mod regretabil, nu a urmat nici o reacţie. De 
aceea, reiterăm pe scurt observaţiile noastre.

Astfel, în cadrul explicaţiilor din pct.9 al Hotărârii 
Plenului nr.17/2005 se evită a se releva tranşant na-
tura juridică a circumstanţei agravante „de două sau 
mai multe persoane”. În special, nu se răspunde la 
întrebarea: se aplică oare răspunderea conform lit.c)                               
alin.(2) art.171 / lit.c) alin.(2) art.172 C.pen. RM, dacă 
una din cele două persoane, care săvârşesc infracţiunea, 
nu întrunesc semnele subiectului infracţiunii? În ce 
ne priveşte, considerăm că răspunderea în baza lit.c)            
alin.(2) art.171 / lit.c) alin.(2) art.172 C.pen. RM poate 
fi aplicată în oricare din următoarele trei ipoteze:

a)  infracţiunea este săvârşită în coautorat;
b)  infracţiunea este săvârşită de o persoană care 

întruneşte semnele subiectului infracţiunii, în comun cu 
o persoană care nu întruneşte aceste semne;

c) infracţiunea este săvârşită de o persoană care întru-
neşte semnele subiectului infracţiunii, prin intermediul 
unei persoane care cu bună-ştiinţă nu este pasibilă de 
răspundere penală.

Or, este neîntemeiată opinia că circumstanţa agravan-
tă „de două sau mai multe persoane”, prevăzută de unele 
norme ale Părţii Speciale a Codului penal, se aplică doar 
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în cazurile în care infracţiunea e săvârşită în coautorat. 
De asemenea, nu există temeiuri a identifica noţiunea „de 
două sau mai multe persoane” şi noţiunea de participaţie 
presupunând coautoratul. Pentru a fi prevenite erorile în 
practica judiciară, ar fi oportun ca aserţiunea sus-citată 
să-şi găsească locul în proiectul noii hotărâri explica-
tive a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 
Moldova, dedicate practicii judiciare în cauzele penale 
referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală.

În alt plan, vom consemna că, în pct.9 al Hotărârii 
Plenului nr.17/2005 se indică: „Ca viol sau acţiune vio-
lentă cu caracter sexual, săvârşite de două sau mai multe 
persoane, sunt calificate nu doar acţiunile persoanelor 
care au săvârşit raportul sexual (actul de homosexua-
lism, actul de lesbianism sau satisfacerea poftei sexuale 
în forme perverse), dar şi acţiunile persoanelor, care, 
prin aplicarea constrângerii fizice sau psihice faţă de 
victimă, au făcut posibilă săvârşirea acţiunii sexuale 
respective”.

Reieşind din această explicaţie, este posibil ca una 
din persoanele, care săvârşeşte infracţiunea prevăzută 
la art.171 sau 172 C.pen. RM, să aplice constrângerea 
fizică sau psihică nu în paralel cu raportul sexual (actul 
de homosexualitate sau satisfacerea poftei sexuale în 
forme perverse), realizat de o altă persoană, dar înainte 
de o asemenea acţiune. Drept urmare, propunem ca 
în proiectul noii hotărâri explicative a Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, dedicate 
practicii judiciare în cauzele penale referitoare la 
infracţiunile privind viaţa sexuală, să fie formulată 
următoarea explicaţie: „trebuie calificată conform 
lit.c) alin.(2) art.171 / lit.c) alin.(2) art.172 C.pen. RM 
fapta persoanei care aplică constrângerea fizică sau 
psihică nemijlocit înainte ca cealaltă persoană să 
realizeze raportul sexual (actul de homosexualitate 
sau satisfacerea poftei sexuale în forme perverse). 
Dacă, în această ipoteză, din cauze independente 
de voinţa făptuitorilor care acţionează de comun 
acord, nu s-a reuşit să se realizeze raportul sexual 
(actul de homosexualitate sau satisfacerea poftei 
sexuale în forme perverse), atunci ambii făptuitori 
trebuie să răspundă potrivit art.27 şi lit.c) alin.(2) 
art.171 / art.27 şi lit.c) alin.(2) art.172 C.pen. RM”. 
Or, executarea laturii obiective a infracţiunii comise 
de comun acord a început. Însă, nu s-a izbutit desfă-
şurarea activităţii infracţionale până la momentul de 
consumare.

Totodată, este posibil ca constrângerea fizică sau 
psihică să fie aplicată la o etapă mai timpurie a activităţii 
infracţionale. Se are în vedere crearea intenţionată de 
condiţii pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.171 
sau 172 C.pen. RM, nu nemijlocit înainte de realizarea 

raporturilor sexuale (actului de homosexualitate, sati-
sfacerii poftei sexuale în forme perverse). În consecinţă, 
propunem formularea următoarei explicaţii în proiectul 
noii hotărâri explicative a Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie a Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare 
în cauzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 
sexuală: „Dacă, în procesul de creare intenţionată a 
condiţiilor pentru săvârşirea infracţiunii, din cauze 
independente de voinţa făptuitorului, infracţiunea 
nu-şi va produce efectul, atunci fapta îi va fi calificată 
conform art.26 şi 171 / art.26 şi 172 C.pen. RM. Dacă 
acest făptuitor cunoştea că pregăteşte infracţiunea 
care va fi săvârşită de două sau mai multe persoane, 
atunci calificarea acţiunilor lui trebuie făcută conform 
art.26 şi lit.c) alin.(2) art.171 / art.26 şi lit.c) alin.(2) 
art.172 C.pen. RM.

În aceleaşi condiţii, dacă infracţiunea îşi va pro-
duce efectul, contribuţia prealabilă a făptuitorului 
respectiv – catalogată, de exemplu, ca înlăturare de 
obstacole – urmează a fi calificată în conformitate cu 
alin.(5) art.42 şi lit.c) alin.(2) art.171 / alin.(5) art.42 
şi lit.c) alin.(2) art.172 C.pen. RM. Adică, drept com-
plicitate la infracţiunea corespunzătoare săvârşită 
de două sau mai multe persoane (alte două sau mai 
multe persoane decât complicele)”.

În altă ordine de idei, este necesar să menţionăm 
că, în unele cazuri, raportul sexual (actul de homo-
sexualitate sau satisfacerea poftei sexuale în forme 
perverse) este realizat pe rând de către cele două sau 
mai multe persoane. În legătură cu aceasta, este util a 
reproduce opinia lui T.Toader: „Fapta constituie viol 
în forma agravată chiar şi atunci când fiecare făptuitor 
s-a aflat, în timpul actului sexual, în încăperi diferite, 
dacă au acţionat împreună pentru intimidarea victimei 
şi înfrângerea voinţei acesteia”.18 Iată de ce, venim cu 
recomandarea ca în proiectul noii hotărâri explicati-
ve a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii 
Moldova, dedicate practicii judiciare în cauzele penale 
referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală, să fie 
formulată următoarea explicaţie: „Dacă între făptuitori 
a existat o înţelegere prealabilă, iar raportul sexual 
(actul de homosexualitate sau satisfacerea poftei se-
xuale în forme perverse) îl săvârşesc pe rând, atunci 
trebuie aplicată răspunderea în baza lit.c) alin.(2) 
art.171 / art.26 şi lit.c) alin.(2) art.172 C.pen. RM, 
indiferent dacă în momentul săvârşirii infracţiunii 
era prezent un singur făptuitor sau toţi cei între care a 
fost stabilită înţelegerea prealabilă”. Or, prin acţiunile 
precedente ale unuia dintre făptuitori se contribuie la 
realizarea ulterior de către un alt făptuitor a activităţii 
infracţionale. Datorită acestui fapt, o parte a laturii 
obiective a infracţiunii prevăzute la art.171 sau 172 
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C.pen. RM – constrângerea fizică sau psihică – se re-
alizează prin eforturile comune ale celor două sau mai 
multe persoane care săvârşesc infracţiunea.

Într-un alt registru, vom menţiona că în pct.9 al 
Hotărârii Plenului nr.17/2005 se stabileşte: „Violul şi/  
sau acţiunile violente cu caracter sexual, săvârşite 
de două sau mai multe persoane, trebuie deosebite de 
complicitatea la aceste infracţiuni, când faptele comise 
sunt calificate potrivit alin.(5) art.42, raportat la art.171 
sau 172 C.pen. RM. Complicele la viol şi / sau acţiunile 
violente cu caracter sexual este persoana care: a ademe-
nit victima într-un loc dinainte convenit, comod pentru 
săvârşirea infracţiunii; a pus la dispoziţie mijlocul său 
de transport, în scopul săvârşirii infracţiunii; a pregătit 
mijloacele necesare aducerii victimei în imposibilitate 
de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa; a săvârşit cu 
victima un raport sexual şi/sau un act de homosexualism, 
de lesbianism sau satisfacerea poftei sexuale în forme 
perverse în mod benevol, creând imediat condiţiile pen-
tru comiterea violului şi / sau a acţiunilor violente cu 
caracter sexual de către alte persoane, cu care a intrat 
în înţelegere prealabilă etc.”

Putem remarca că toate exemplele de complicitate 
la infracţiunile prevăzute la art.171 sau 172 C.pen. RM, 
specificate în cadrul recomandării reproduse mai sus, 
se referă la complicitatea anterioară. Dar complicita-
tea poate fi şi concomitentă, atunci când contribuţia e 
acordată în cursul executării infracţiunii. Schimbarea 
poziţiei victimei sau dezbrăcarea ei în procesul săvâr-
şirii raportului sexual (actului de homosexualitate sau 
satisfacerii poftei sexuale în forme perverse), când se 
profită de imposibilitatea victimei de a se apăra ori 
de a-şi exprima voinţa, reprezintă tocmai exemple de 
complicitate concomitentă la infracţiunile prevăzute la 
art.171 sau 172 C.pen. RM. Ele reprezintă exemple de 
complicitate şi nu de coautorat, pentru că nu constau în 
executarea parţială a laturii obiective a infracţiunilor 
respective. Ele constituie contribuţii cu rol de ajutor 
acordat autorului violului sau al acţiunilor violente cu 
caracter sexual. Iată de ce, propunem formularea urmă-
toarei explicaţii cu caracter de completare în proiectul 
noii hotărâri explicative a Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie a Republicii Moldova, dedicate practicii judiciare 
în cauzele penale referitoare la infracţiunile privind viaţa 
sexuală: „De asemenea, schimbarea poziţiei victimei 
sau dezbrăcarea ei în procesul săvârşirii raportului 
sexual (actului de homosexualitate sau satisfacerii 
poftei sexuale în forme perverse), când se profită de 
imposibilitatea victimei de a se apăra ori de a-şi ex-
prima voinţa, constituie complicitate la infracţiunile 
prevăzute la art.171 sau 172 C.pen. RM”.
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SUMMARY
In the framework of this article, it is performed the examination of some of the aspects of the offence 

of stealing the means of transportation subjective part. Especially, there are analyzed the subject and the 
aggravating circumstances of the offence. As well, there is defined the notion of „no intention of circum-
vention (evasion)”, prevented at art.1921 PC RM. Also are showed the circumstances that are able to 
demonstrate the presence of the mean of transportation intention of circumvention (evasion). It is argued 
that in case of same criminal intention, the intention of temporary usage of the mean of transportation 
turns into intention of circumvention (evasion). Respectively, the occurring becomes an evasion. Likewise 
are laid down the qualification praxis to the offence of stealing the mean of transportation, perpetrated 
in presence of aggravating circumstances. 

permite formularea unui răspuns fără echivoc la în-
trebarea: a săvârşit oare făptuitorul răpirea mijlocului 
de transport sau sustragerea mijlocului de transport? 
De exemplu, V.I. Julev afirmă: „Unica circumstanţă, 
care delimitează cele două infracţiuni, este ascunsă în 
mintea făptuitorului”.1 Într-o manieră asemănătoare 
se pronunţă V.I. Plohova: „Sunt similare sustragerii 
situaţiile în care cel care răpeşte mijlocul de transport 
este reţinut în momentul deplasării cu acesta. Sau când 
mijlocul de transport este găsit în garajul făptuitorului 
sau lângă casa acestuia. Sau când făptuitorul este reţinut 
în mijlocul de transport pe care nu-l poate exploata 
din cauze tehnice. În astfel de împrejurări, este dificil 
a delimita răpirea mijlocului de transport de sustra-
gerea mijlocului de transport. Luând în consideraţie 
interpretarea noţiunii „scopul de însuşire (sustragere)”, 
consacrată în teorie şi practică, va fi practic imposibil 
a atesta în asemenea împrejurări prezenţa scopului de 
însuşire (sustragere)”.2 

Care sunt posibilele efecte nefaste ale unei ase-
menea stări de lucruri? Prima constă în faptul că, în 
majoritatea cazurilor, fără a se intra în detalii, cele 
săvârşite se vor califica în baza art.1921 C.pen. RM, nu 
în baza normelor cu privire la sustragere. Alta constă în 
faptul că cei abilitaţi cu reţinerea făptuitorului au posi-
bilitatea să manipuleze artificial asupra duratei aflării 
mijlocului de transport în folosinţa făptuitorului, prin 
aceasta influenţând arbitrar asupra alegerii soluţiei de 
calificare: art.1921 C.pen. RM sau normele cu privire 
la sustragere.

U nii autori menţionează că nu întotdeauna analiza 
minuţioasă a circumstanţelor săvârşirii faptei 

Un alt asemenea efect nefast este confuzia pe care 
o provoacă unele soluţii pronunţate de instanţele jude-
cătoreşti, din cauza lipsei unei motivări clare a alegerii 
calificării celor săvârşite fie în baza art.1921 C.pen. RM, 
fie în baza normelor cu privire la sustragere. Iată un ast-
fel de exemplu: la 8.01.2007, între orele 20.00 şi 06.30, 
aflându-se pe str. Moldavscaia, mun. Bălţi, B.V. şi C.A. 
au sustras automobilul ce aparţinea lui V.V. După ce 
automobilul s-a defectat în timpul călătoriei, cei doi 
l-au părăsit în apropiere de satul Mărăndeni, raionul 
Făleşti. • În noaptea de 25.01.2007 spre 26.01.2007, 
aflându-se pe str. Hotinului, mun. Bălţi, B.V. şi C.A. au 
sustras automobilul ce aparţinea lui S.R. După care 
s-au deplasat cu acest automobil în satul Grozasca, 
raionul Ungheni. • În ianuarie 2007, aflându-se pe str. 
Păcii, mun. Bălţi, B.V. şi C.A. au încercat să răpească 
automobilul ce aparţinea lui D.V. Însă, din cauza că 
n-au putut să-l pornească, l-au părăsit. • În ianuarie 
2007, aflându-se pe str. Păcii, mun. Bălţi, B.V. şi C.A. 
au încercat să răpească automobilul lui D.C. Însă, din 
cauza că n-au putut pătrunde în automobil, nu şi-au 
dus intenţia până la capăt.3

Întrebarea, care se impune în urma analizei acestei 
speţe este următoarea: după care criterii s-a stabilit 
prezenţa în unele cazuri a sustragerii mijlocului de 
transport, iar în alte cazuri prezenţa răpirii mijlocului 
de transport? Pentru că, dacă încercăm să percepem 
logica celor care au calificat cele săvârşite, ar reieşi că 
nu este posibilă tentativa la sustragerea mijlocului de 
transport: odată ce făptuitorii n-au reuşit să pătrundă 
în mijlocul de transport sau nu le-a reuşit să-l por-
nească, cele săvârşite ar urma să fie calificate automat 
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în baza art.27 şi 1921 C.pen. RM. Această manieră de 
deducţie atrage prin simplitatea sa, dar nu neapărat şi 
prin corectitudinea sa. De fapt, este un exemplu de 
incriminare obiectivă, când calificarea se efectuează 
în funcţie de ceea ce se exteriorizează, nu în funcţie 
de ceea ce intenţionează să săvârşească făptuitorul. Or, 
este foarte posibil ca făptuitorul să fi urmărit scopul 
de însuşire (sustragere) a mijlocului de transport. Şi 
doar constrâns de anumite împrejurări (de exemplu, 
producerea unui accident în timpul deplasării, a unei 
pene datorate defecţiunii mijlocului de transport sau  
terminării combustibilului în rezervor etc.), nu de 
bunăvoie, decide să abandoneze mijlocul de transport. 
În mod regretabil, nu au fost prezentate probe care 
să confirme temeinicia aplicării răspunderii pentru 
răpirea mijlocului de transport sau pentru sustragerea 
mijlocului de transport. S-a ignorat faptul că prezenţa 
sau lipsa scopului de însuşire (sustragere) trebuie veri-
ficată cu deosebită meticulozitate. Prezenţa scopului de 
însuşire (sustragere) trebuie ireproşabil confirmată sau 
infirmată. Doar studierea circumstanţelor exemplificate 
supra poate contribui la confirmarea sau infirmarea 
prezenţei scopului de însuşire (sustragere). O cale mai 
facilă nu există. 

Tocmai deoarece această cale pare unora prea 
anevoioasă, au propus excluderea din legea penală a 
normei care stabileşte răspunderea pentru răpirea mij-
locului de transport.4 Nu este o recomandare pe care o 
sprijinim. Excluderea art.1921 C.pen. RM va înrăutăţi 
starea de lucruri, întrucât va avea ca efect crearea unei 
lacune. Nu poate fi aplicată răspunderea pentru sus-
tragerea mijlocului de transport celui care urmăreşte 
folosinţa temporară a acestuia. Excluderea art.1921 
C.pen. RM nu ar putea influenţa asupra înţelesului 
noţiunii „scopul de însuşire (sustragere)”. Cu sau fără 
acest articol în legea penală, scopul de însuşire (sus-
tragere) urmează a fi diferenţiat în raport cu scopul de 
folosinţă temporară. Iată de ce, este necesară păstrarea 
art.1921 C.pen. RM.

Trebuie să se înţeleagă că norma penală cu privire 
la răpirea mijlocului de transport nu este o invenţie a 
legiuitorului moldovean. Şi nici măcar a altor legiui-
tori din spaţiul ex-sovietic. Există suficiente exemple, 
când legislaţiile penale de factură occidentală conţin 
asemenea norme: art.244 din Codul penal al Spaniei; 
§248 b din Codul penal al Germaniei;5 art.141 bis din 
Codul penal al Elveţiei;6 §260 din Codul penal al Nor-
vegiei;7 art.278 din Codul penal al Poloniei;8 alin.(1) 
§293 din Codul penal al Danemarcei;9 art.223.9 din 
Codul penal – Model american10 etc.

Cineva ar putea susţine că există exemple de altă 
natură. Este adevărat. De exemplu, furtul, care are ca 
obiect un vehicul, săvârşit în scopul de a-l folosi pe 
nedrept, este prevăzut la art.230 din Codul penal al 
României.11 Totuşi, la o analiză mai atentă, se poate 
remarca o diferenţă de terminologie, nu de esenţă. Or, în 

contextul legii penale române, furtul unui autovehicul 
este incriminat diferit în funcţie de scopul urmărit de 
făptuitor: 1) scopul folosinţei pe nedrept, urmărit în 
cazul infracţiunii prevăzute la art.230 din Codul penal 
român; 2) scopul însuşirii pe nedrept, urmărit în cazul 
infracţiunii specificate la art.228 din Codul penal ro-
mân. Că diferenţa este de terminologie, nu de esenţă, 
ne-o demonstrează afirmaţia lui I.Pascu: „Scopul folo-
sirii pe nedrept nu implică voinţa făptuitorului de a face 
bunul luat un bun al său, de a-l apropia, de a face acte 
de dispoziţie cu privire la acesta, ci voinţa făptuitorului 
de a întrebuinţa numai în mod temporar bunul, ceea ce 
va permite posesorului sau detentorului acelui bun de a 
reintra, după un timp, în stăpânirea acestuia. De regulă, 
dovada că s-a urmărit acest scop rezultă mai totdeauna 
din abandonarea autovehiculului de către făptuitor, de 
bunăvoie, după folosirea lui”.12

Din aceeaşi perspectivă, nu putem trece cu vederea 
opinia aparţinând lui A.N. Ignatov: „În practică, este 
foarte dificilă probarea scopului de însuşire (sustragere) 
în cazul în care făptuitorul este reţinut asupra unui mij-
loc de transport străin. Este aproape imposibilă respin-
gerea afirmaţiei făptuitorului că mijlocul de transport 
a fost luat pentru un timp anume sau pentru efectuarea 
unei ori câtorva călătorii. În aceste condiţii, în planul 
perfecţionării cadrului legislativ, accentul trebuie pus 
nu pe disocierea faptelor având scopul însuşirii (sustra-
gerii) mijlocului de transport de faptele având scopul 
folosinţei temporare a mijlocului de transport. Accentul 
ar trebui pus pe stabilirea unei pedepse apropiate ca 
mărime atât pentru sustragerea mijlocului de transport, 
cât şi pentru răpirea mijlocului de transport (aşa cum, 
de exemplu, s-a procedat în Codul penal al Republicii 
Uzbekistan)”.13

Aşadar, încă o propunere extrem de atractivă: 
nivelăm gradul prejudiciabil al răpirii mijlocului de 
transport cu cel al sustragerii mijlocului de transport, 
şi problemele vor dispare de la sine. Aşa să fie oare? 
Nu, dacă luăm în consideraţie unele prevederi ale 
legii penale. Astfel, de exemplu, în acord cu alin.(1) 
art.7 C.pen. RM, la aplicarea legii penale se ţine cont, 
printre altele, de gradul prejudiciabil al infracţiunii 
săvârşite. De asemenea, după cum reiese din art.15 
C.pen. RM, gradul prejudiciabil al infracţiunii se                             
determină conform semnelor ce caracterizează, inclu-
siv, latura subiectivă.

Mai mult, potrivit pct.3 al Hotărârii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie „Cu privire la aplicarea în prac-
tica judiciară a principiului individualizării pedepsei 
penale”, nr.16 din 31.05.2004, „în conformitate cu 
principiul individualizării pedepsei, instanţa de jude-
cată aplică pedeapsa luând în consideraţie caracterul şi 
gravitatea infracţiunii săvârşite, motivul şi scopul celor 
comise (sublinierea ne aparţine – n.a.), personalitatea 
vinovatului, caracterul prejudiciabil şi mărimea daunei 
cauzate, circumstanţele ce atenuează sau agravează 
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răspunderea, ţinându-se cont de influenţa pedepsei 
aplicate asupra corectării vinovatului, precum şi de 
condiţiile de viaţă ale familiei lui”.14

Din cele menţionate rezultă că, oricât şi-ar dori unii, 
nu putem totuşi face abstracţie de circumstanţa că scopul 
folosinţei temporare denotă un pericol social compa-
rativ mai redus decât scopul însuşirii (sustragerii). 
Necesitatea diferenţierii răspunderii penale ne impune 
să atestăm gradul prejudiciabil comparativ mai redus al 
răpirii mijlocului de transport în raport cu sustragerea 
mijlocului de transport. Deci, în concluzie, nu putem 
susţine recomandarea formulată de A.N. Ignatov.

În acelaşi timp, sugerăm legiuitorului moldovean 
să ajusteze sancţiunile din art.1921 C.pen. RM, dife-
renţiindu-le adecvat de sancţiunile din normele care 
stabilesc răspunderea pentru sustrageri. Astfel, sanc-
ţiunea din alin.(1) art.1921 C.pen. RM trebuie să fie 
comparativ mai redusă faţă de sancţiunile din alin.(1) 
art.186, alin.(1) art.187, alin.(1) art.190 C.pen. RM şi 
alin.(1) art.191 C.pen. RM. La rândul său, sancţiunea 
din  alin.(2) art.1921 C.pen. RM trebuie să fie comparativ 
mai redusă faţă de sancţiunea din alin.(2) art.186, alin.(2) 
art.187, alin.(2) art.190 C.pen. RM şi alin.(2) art.191 
C.pen. RM. În fine, sancţiunea din  alin.(3) art.1921 
C.pen. RM trebuie să fie comparativ mai redusă faţă 
de sancţiunea din alin.(1) art.188 C.pen. RM. În mod 
regretabil, situaţia, pe care o observăm la moment în 
planul comparării sancţiunilor din art.1921 C.pen. RM 
cu cele din normele cu privire la sustragere, este una 
anomală. Aceasta deoarece ar reieşi că gradul prejudi-
ciabil al răpirii mijlocului de transport este mai sporit 
faţă de gradul prejudiciabil al sustragerii mijlocului 
de transport. În aceste împrejurări, intervenţia legiui-
torului este imperioasă.

După ce am analizat problema privind delimitarea 
răpirii mijlocului de transport de sustragerea mijlocului 
de transport, să trecem la examinarea problemei privind 
concursul dintre cele două fapte.

Astfel, în conformitate cu pct.32 al Hotărârii Curţii 
Supreme de Justiţie nr.23 din 28.06.2004, acţiunile    
persoanei, care a săvârşit răpirea mijloacelor de trans-
port în scopul sustragerii ulterioare a bunurilor aflate în 
ele (a aparatului de radio, a casetofonului, a casetelor 
etc.) sau a unor părţi ale mijloacelor de transport, vor fi 
încadrate atât în baza normei care prevede răspunderea 
pentru răpirea mijlocului de transport, cât şi a normei 
care prevede răspunderea pentru sustragere.

La această explicaţie se referă următoarele speţe: 
la 19.01.2008, aproximativ la ora 24.00, C.S. se afla 
în calitate de pasager în automobilul aparţinând SRL 
„M.” ce acordă servicii de transport pasagerilor. La 
volanul acestuia se afla şoferul taximetrist Gh.V. După 
ce Gh.V. a ieşit din automobil, C.S. l-a răpit. Parcurgând 
cu el aproximativ 200 de metri, acesta nu s-a isprăvit cu 
conducerea automobilului, l-a tamponat de un pilon de 
beton şi l-a deteriorat. Apoi a sustras din automobil 

casetofonul în valoare de 1000 de lei15; la 1.07.2007, 
aproximativ la ora 21.00, C.A. a pătruns în remorca 
camionului ce aparţinea SRL „D.-A.” din satul Pârliţa, 
raionul Ungheni, din care a luat pe ascuns 8324 lei, 
bani încasaţi de şoferul camionului, P.M., de pe urma 
comercializării produselor întreprinderii respective. 
Ulterior, C.A. a descuiat uşa camionului şi a pornit 
motorul acestuia. În timpul deplasării, C.A. nu s-a 
isprăvit cu conducerea camionului şi l-a tamponat de 
gardul gospodăriei lui P.M. din or. Ungheni.16

Considerăm că nu are importanţă ordinea de suc-
cesiune a faptei de sustragere şi a faptei de răpire a 
mijlocului de transport, care formează concursul de in-
fracţiuni. De aceea, acţiunile persoanei, care a săvârşit 
sustragerea bunurilor, aflate în mijlocul de transport, 
sau a unor părţi ale mijloacelor de transport, urmată de 
răpirea mijlocului de transport, vor fi, de asemenea, în-
cadrate în baza atât a normei care prevede răspunderea 
pentru răpirea mijlocului de transport, cât şi a normei 
care prevede răspunderea pentru sustragere. Dovadă 
este cazul următor din practica judiciară: C.A. a fost 
condamnat în baza lit.b) alin.(2) art.186 şi lit.b) alin.(2) 
art.273 C.pen. RM. În fapt, la 24.05.2005, aproximativ 
la ora 03.00, C.A., împreună cu V.O., a pătruns, prin 
alegerea cheilor, într-un automobil, care se afla lângă 
casa nr.30/5 de pe str. Ion Pelivan, mun. Chişinău, de 
unde a sustras pe ascuns 20 casete audio şi 10 litri de 
benzină „AI 92”. După aceasta, a răpit automobilul 
respectiv. Ulterior, colaboratorii de poliţie au încer-
cat să oprească automobilul cu care se deplasau cei 
doi făptuitori. Însă, ei au ignorat cerinţele acestora, 
intenţionând să se ascundă. Drept urmare, au pierdut 
controlul asupra automobilului, lovindu-se de bordură 
şi deteriorând automobilul.17

Doar în aparenţă se referă la explicaţia din pct.32 
al Hotărârii Curţii Supreme de Justiţie nr.23 din 
28.06.2004 următoarea speţă: la 21.06.2007, aproxi-
mativ la ora 12.00, N.Ţ. a profitat de circumstanţa că 
M.N. dormea şi i-a sustras din buzunar cheile de la 
automobilul acestuia. Conducând automobilul respec-
tiv, N.Ţ. nu s-a isprăvit cu conducerea acestuia şi l-a 
tamponat de gardul gospodăriei lui R.V., deteriorând 
gardul şi automobilul.18 În cazul dat, infracţiunea de 
răpire a mijlocului de transport nu formează concurs 
cu sustragerea. Luarea cheilor de la victimă constituie 
nu altceva decât pregătirea pentru răpirea mijlocului de 
transport. Luarea cheilor nu este un scop în sine, pentru 
că este îndreptată nemijlocit spre răpirea mijlocului de 
transport. În contextul analizat, merită atenţie explicaţia 
de la pct.20 al Hotărârii Plenului Judecătoriei Supreme 
a Federaţiei Ruse nr.25 din 9.12.2008. În conformitate 
cu aceasta, răpirea mijlocului de transport presupune 
lipsa scopului de a însuşi (sustrage) – integral sau în 
parte – mijlocul de transport.

Aşadar, răpirea mijlocului de transport presupune 
lipsa scopului de a însuşi (sustrage) chiar şi în parte  
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mijlocul de transport. Dacă scopul făptuitorului constă 
în a însuşi (sustrage) roţile, portierele, scaunele, faruri-
le, remorca ori alte părţi ale mijlocului de transport, ori 
radiocasetofonul, amplificatorul, televizorul, sistemul 
de navigaţie, combina muzicală etc. încastrat(ă) în bor-
dul mijlocului de transport sau constituind în alt mod 
un tot unitar cu acesta, atunci deplasarea făptuitorului 
cu mijlocul de transport trebuie privită ca tentativă la 
sustragerea acestor părţi componente. Răpirea mijlo-
cului de transport îşi pierde individualitatea, întrucât 
este subordonată scopului de însuşire (sustragere) a 
unor părţi ale mijlocului de transport. De aceea, nu va 
fi necesară calificarea suplimentară conform art.1921 
C.pen. RM.

Alta este situaţia în cazul în care se sustrag bunuri 
care se află în mijlocul de transport, dar care nu re-
prezintă părţi ale acestuia. În acest caz, infracţiunea 
de răpire a mijlocului de transport va forma concursul 
cu sustragerea unor asemenea bunuri. Din astfel de 
bunuri fac parte: bagajele, lucrurile personale, roţile de 
rezervă, combustibilul din rezervor, aparatajul audio-
video, aparatele de telefon sau tehnica de calcul având 
o existenţă autonomă etc. 

După A.A. Şcerbakov, răpirea mijlocului de trans-
port se „transformă” în sustragerea mijlocului de trans-
port, dacă scopul de însuşire (sustragere) apare după ce 
mijlocul de transport a fost răpit.19 Ipoteza dată nu este 
descrisă precis de autorul nominalizat. De aceea, ridică 
semne de întrebare. Ipoteza trebuie privită dint-un alt 
unghi: analizate trebuie nu părţile întregului, dar între-
gul. Întregul este sustragerea mijlocului de transport, 
activitate care, în ipoteza descrisă, parcurge câteva 
etape sub aspectul conceperii scopului infracţiunii. 
Doar conceperea de către făptuitor a scopului însuşirii 
(sustragerii) nu ar putea forma o infracţiune aparte, ală-
turi de răpirea mijlocului de transport. În acelaşi timp, 
conceperea de către făptuitor a scopului însuşirii (sus-
tragerii) arată că activitatea psihică a făptuitorului are 
continuitate. Că acest scop este conceput sub imperiul 
aceleiaşi intenţii infracţionale, sub care a fost conceput 
scopul folosinţei temporare. Deci, scopul nu s-a schim-
bat. El s-a modificat, a suferit o transformare. Această 
transformare denotă că făptuitorul obţine posibilitatea 
reală de a folosi şi a dispune de mijlocul de transport. 
Adică, arată că îşi găseşte consumare sustragerea mij-
locului de transport. Atât timp cât făptuitorul urmărea 
scopul intermediar de folosinţă temporară, activitatea 
infracţională nu putea fi considerată consumată.

Concluzia este următoarea: dacă, în contextul 
executării aceleiaşi intenţii infracţionale, scopul de 
folosinţă temporară se transformă în scop de însuşire 
(sustragere), atunci cele săvârşite reprezintă sustragerea 
mijlocului de transport. Nu este necesară calificarea 
suplimentară în baza art.1921 C.pen. RM.

Sub un alt aspect, după cum s-a menţionat anteri-
or, în frecvente cazuri, dovada că s-a urmărit tocmai 

scopul folosinţei temporare a mijlocului de transport 
se exprimă în abandonarea acestuia de către făptuitor, 
de bunăvoie, după folosirea mijlocului de transport. 
De exemplu, într-o speţă, L.I. a fost condamnat în baza 
lit.a) alin.(3) art.273 C.pen. RM. În fapt, la 2.04.2005, 
acesta a pătruns pe ascuns în ograda unei case de pe 
str. Molocanilor, mun. Chişinău, de unde a luat auto-
mobilul ce aparţinea lui Z.V. La 9.05.2005, L.I. i-a 
restituit victimei cheile de la automobil, comunicându-i 
unde se găseşte acesta.20

Cum însă ar trebui calificate cele săvârşite, dacă 
mijlocul de transport i se restituie victimei în schim-
bul unei remuneraţii? În pct.27 al Hotărârii Plenului 
Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse nr.25 din 
9.12.2008 se explică că răspunderea se aplică pentru 
sustragere, dacă făptuitorul ia mijlocul de transport, 
având intenţia să-l restituie ulterior victimei în schimbul 
unei remuneraţii.

Suntem de acord cu această recomandare: răspun-
derea trebuie aplicată pentru sustragerea mijlocului de 
transport, nu pentru răpirea mijlocului de transport, 
deoarece voinţa făptuitorului implică dispunerea de 
mijlocul de transport. Or, restituirea mijlocului de 
transport către victimă este, în percepţia făptuitorului, 
o înstrăinare a mijlocului de transport care-i aparţine 
lui, deci un act de dispoziţie asupra acestuia.

Însă, recomandarea reprodusă mai sus nu oferă 
răspunsul la următoarele întrebări: 1) care trebuie să 
fie calificarea în cazul realizării intenţiei de restituire 
către victimă a mijlocului de transport în schimbul unei 
remuneraţii?; 2) care trebuie să fie calificarea în cazul în 
care făptuitorul obţine de la victimă remuneraţia, însă 
nu-i restituie acesteia mijlocul de transport?

Considerăm că, în ambele cazuri, sustragerea mij-
locului de transport (sub formă de furt, jaf, tâlhărie, 
escrocherie sau delapidare a averii străine) formează 
concursul cu infracţiunea de escrocherie. Precizăm 
că, în ambele cazuri, mijlocul de transport evoluează 
ca mijloc de săvârşire a infracţiunii de escrocherie. În 
acelaşi timp, banii cu titlu de remuneraţie îndeplinesc 
rolul de obiect material al infracţiunii de escrocherie.

În cele două cazuri diferă doar circumstanţele cu 
privire la care se realizează înşelăciunea: 1) în primul 
caz, înşelăciunea se referă la persoana făptuitorului: 
victima este convinsă că făptuitorul doreşte s-o ajute, 
că nu are nici o legătură cu sustragerea anterioară a 
mijlocului de transport pe care din întâmplare l-a gă-
sit abandonat; 2) în cel de-al doilea caz, înşelăciunea 
se referă la promisiunile făptuitorului: în momentul 
asumării angajamentului de restituire a mijlocului de 
transport, făptuitorul are intenţia să obţină de la victimă 
remuneraţia, fără a-şi îndeplini acel angajament.

Acelaşi gen de concurs de infracţiuni îl vom atesta în 
ipoteza în care făptuitorul restituie victimei mijlocul de 
transport, solicitând acesteia acoperirea „cheltuielilor 
suplimentare” legate de pretinsa revendicare a mijlo-
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cului de transport de la infractori, repararea mijlocului 
de transport, staţionarea mijlocului de transport la o 
parcare cu plată etc. În această ipoteză, înşelăciunea 
din cadrul escrocheriei se referă la persoana făptuito-
rului , care îşi atribuie calitatea falsă de intermediar, de 
reprezentant al intereselor victimei în faţa celor care 
anterior au săvârşit sustragerea.

Aşadar, în oricare din situaţiile exemplificate mai 
sus, infracţiunea prevăzută la art.186, 187, 188, 190 
sau 191 C.pen. RM formează concursul cu infracţiunea 
prevăzută la art.190 C.pen. RM.

Nu putem fi de acord cu A.A. Şcerbakov, care 
afirmă că acest concurs de infracţiuni ar trebui 
suplimentat cu infracţiunea de şantaj.21 Or, nici în 
art.189  C.pen. RM, nici în art.163 din Codul penal 
al Federaţiei Ruse, printre formele de constrângere 
a victimei nu vom găsi ameninţarea de a nu restitui 
victimei bunurile acesteia. Nu poate fi acceptată opinia 
autorului în cauză de a echivala această formă de con-
strângere cu ameninţarea de distrugere sau deteriorare 
a bunurilor victimei. Nu ne permite regula fixată la 
alin.(2) art.3 C.pen. RM, care interzice interpretarea 
extensivă defavorabilă a legii penale.

4. Subiectul infracţiunii prevăzute la art.1921 
C.pen. RM

Subiectul infracţiunii specificate la art.1921     
C.pen. RM este persoana fizică responsabilă care, la 
momentul săvârşirii faptei, a atins vârsta de 16 ani.

Vârsta minimă a răspunderii penale de 14 ani nu 
poate fi concepută în raport cu subiectul infracţiunii 
analizate. În conformitate cu alin.(2) art.21 C.pen. RM, 
pentru infracţiunea prevăzută la alin.(2) sau (3) art.273 
C.pen. RM sunt pasibile de răspundere persoanele 
care au vârsta între 14 şi 16 ani. Rezultă că, operând 
amendamentele din 18.12.2008, legiuitorul „a uitat” să 
facă rema nierile corespunzătoare în art.21 C.pen. RM, 
referindu-se la vârsta minimă a subiectului infracţiunii 
specificate la alin.(2) sau (3) art.1921 C.pen. RM. Nu 
facem decât să profităm de această lipsă de atenţie a 
legiuitorului, interpretând legea penală în favoarea făp-
tuitorului şi afirmând că nu sunt pasibile de răspundere 
în baza art.1921 C.pen. RM persoanele care au vârsta 
între 14 şi 16 ani.

Atenţionăm că o problemă similară o constituie 
nereflectarea în art.21 C.pen. RM a abrogării art.195 
C.pen. RM şi a completării art.186 C.pen. RM cu 
alin.(4) şi (5), a art.187 C.pen. RM cu alin.(4) şi 
(5), a art.188 C.pen. RM cu alin.(4) şi (5), a art.189                     
C.pen. RM cu alin.(5) şi (6), a art.190 C.pen. RM cu 
alin.(4) şi (5), a art.191 C.pen. RM cu alin.(4) şi (5), 
precum şi a art.192 C.pen. RM cu alin.(3) şi (4).

5. Circumstanţele agravante ale infracţiunii 
prevăzute la art.1921 C.pen. RM

După ce am analizat cele patru elemente constitutive 
ale infracţiunii de răpire a mijlocului de transport, să 

ne focalizăm atenţia asupra examinării circumstanţelor 
agravante ale acestei fapte infracţionale.

Astfel, în primul rând, la lit.a) alin.(2) art.1921 

C.pen. RM se stabileşte răspunderea pentru răpirea 
mijlocului de transport, săvârşită de două sau mai 
multe persoane.

Această circumstanţă agravantă este aplicabilă în 
oricare din următoarele trei ipoteze:

1) infracţiunea este săvârşită de doi sau mai mulţi 
coautori;

2) infracţiunea este săvârşită de o persoană având 
semnele subiectului infracţiunii, împreună cu o persoa-
nă care nu are astfel de semne;

3) infracţiunea este săvârşită de o persoană având 
semnele subiectului infracţiunii, prin intermediul unei 
persoane care nu are astfel de semne.

În una din publicaţiile anterioare22 au fost pre-
zentate argumentele de rigoare de ce toate cele trei 
ipoteze consemnate mai sus, şi nu doar prima, privesc 
circumstanţa agravantă pe care o analizăm. De aceea, 
nu le vom repeta.

Cercetării vor fi supuse aspectele mai particulare 
ale săvârşirii de două sau mai multe persoane anume 
a răpirii mijlocului de transport.

În practica judiciară s-a considerat că răpirea mijlo-
cului de transport este săvârşită de două sau mai multe 
persoane în următoarele cazuri: în noaptea de 19 spre 
20 aprilie 2008, S.V. şi S.S. au pătruns, prin spargerea 
lacătului, în salonul automobilului aparţinând lui R.B. 
Au tăiat firele electrice, deteriorând lacătul de pornire a 
motorului. Însă, acţiunile lor, îndreptate spre răpirea 
automobilului, nu şi-au produs efectul, deoarece au fost 
reţinuţi de proprietarul automobilului23; la 25.02.2005, 
R.E. şi V.O. au răpit automobilul aparţinând lui B.M., 
parcat în faţa blocului locativ nr.90 de pe str. Maria Ce-
botari, or. Ungheni. La 17.04.2005, cei doi au răpit auto-
mobilul aparţinând lui B.I., parcat în faţa blocului locativ 
nr.66 de pe str. Romană, or. Ungheni. La 15.05.2005, R.E. 
şi V.O. au răpit automobilul aparţinând lui B.A., parcat 
în faţa blocului locativ nr.10 de pe str. Decebal, or. Un-
gheni24; la 19.09.2005, T.I., prin înţelegere prealabilă cu 
B.M., au răpit, prin pătrundere, automobilul ce aparţinea 
lui V.A25; la 23.05.2006, în jurul orei 24.00, S.A. şi M.I. 
au pătruns pe teritoriul îngrădit şi păzit al SRL „I.E.” 
din mun. Chişinău. Urmărind scopul răpirii mijlocului 
de transport, prin forţarea geamului de la uşa stângă, 
cei doi au pătruns în microbuzul ce aparţinea lui V.B. 
L-au împins după poartă, dar, din cauze independente 
de voinţa lor, nu au putut porni motorul. De aceea, au 
părăsit locul comiterii infracţiunii.26

Din aceste exemple se desprinde că lipsa sau pre-
zenţa înţelegerii prealabile dintre făptuitori nu poate 
influenţa calificarea celor săvârşite în baza lit.a) alin.(2) 
art.1921 C.pen. RM, dar poate fi luată în consideraţie 
la individualizarea pedepsei.
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De asemenea, reţinem că făptuitorii pot realiza si-
multan şi integral latura obiectivă a răpirii mijlocului 
de transport. Dar, la fel de posibil este ca făptuitorii 
să o realizeze succesiv şi parţial (de exemplu, unul 
dintre făptuitori să aplice faţă de victimă violenţa sau 
ameninţarea cu violenţa, pentru ca, la următoarea etapă, 
celălalt făptuitor să poată săvârşi răpirea propriu-zisă 
a mijlocului de transport).

Infracţiunea prevăzută la lit.a) alin.(2) art.1921 
C.pen. RM poate fi săvârşită cu sau fără repartizarea 
rolurilor între făptuitori. În această ordine de idei, este 
justă explicaţia de la pct.24 al Hotărârii Plenului Jude-
cătorie Supreme a Federaţiei Ruse nr.25 din 9.12.2008, 
potrivit căreia circumstanţa agravantă, pe care o ana-
lizăm, se aplică în raport cu toţi făptuitorii, indiferent 
cine dintre ei a condus mijlocul de transport răpit.

În fine, ne raliem poziţiei lui A.I. Korobeev, în 
conformitate cu care pasagerii, care se află în mijlocul 
de transport răpit, nu pot fi raportaţi la persoanele care 
săvârşesc răpirea mijlocului de transport.27 Mai mult, 
deoarece de cele mai dese ori astfel de pasageri sunt 
supuşi constrângerii, trebuie să-i considerăm victime 
ale infracţiunii specificate la art.164 C.pen. RM. 

În altă privinţă, dacă răpirea mijlocului de transport, 
săvârşită de două sau mai multe persoane, presupu-
ne atragerea unui minor la activitatea criminală sau 
instigarea acestuia la săvârşirea răpirii mijlocului de 
transport, atunci prevederea de la lit.a) alin.(2) art.1921 

C.pen. RM trebuie aplicată alături de prevederea de la 
art.208   C.pen. RM. Din acest punct de vedere, consi-
derăm întemeiată soluţia de calificare din următoarea 
speţă: S.V. a fost condamnat în baza art.27, lit.b)   
alin.(2) art.273 şi alin.(1) art.208 C.pen. RM. În fapt, 
la 04.03.2007, aproximativ la ora 01.00, S.V. şi minorul 
P.A., ambii fiind în stare de ebrietate şi urmărind scopul 
de a răpi mijlocul de transport, s-au apropiat de auto-
mobilul ce aparţinea lui P.V. Acesta era parcat fără 
supraveghere în faţa Centrului comercial „Elat”, situat 
în mun. Chişinău, str. Decebal 99. Astfel, mai întâi S.V. 
a pătruns, prin forţarea şi deschiderea geamului, în 
salonul automobilului şi a încercat să pornească mo-
torul. Apoi P.A., la îndemnul lui S.V., care, în virtutea 
circumstanţelor cazului, putea şi era obligat să prevadă 
faptul că P.A. este minor, de asemenea, a încercat să 
pornească motorul acestui automobilul. Însă, cei doi 
au fost reţinuţi de către proprietarul automobilului.28 

Privitor la ipoteza analizată, susţinem că nu se ates-
tă concurenţa dintre o parte şi un întreg între art.208      
C.pen. RM şi lit.a) alin.(2) art.1921 C.pen. RM. Se atestă 
concursul între infracţiunile corespunzătoare. Aceasta 
deoarece atragerea unui minor la activitatea criminală 
sau instigarea acestuia la săvârşirea răpirii mijlocului 
de transport nu poate fi privită ca parte a săvârşirii 
răpirii mijlocului de transport de două sau mai multe 
persoane. Or, mai întâi, minorul este atras la activitatea 
criminală sau instigat să săvârşească răpirea mijlocului 

de transport. După care, împreună cu minorul sau prin 
intermediul acestuia, este săvârşită răpirea mijlocului de 
transport. Aşadar, ne-am putut convinge că sunt distincte 
şi neconcomitente cele două infracţiuni care formează 
concurs.

O altă circumstanţă agravantă a răpirii mijlocului 
de transport este cea prevăzută la lit.b) alin.(2) art.1921 
C.pen. RM. Conform acestei prevederi legale, răs-
punderea pentru infracţiunea în cauză se agravează, 
dacă răpirea mijlocului de transport este însoţită de 
violenţa nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea 
victimei sau de ameninţarea cu aplicarea unei ase-
menea violenţe.

 Prin „violenţa nepericuloasă pentru viaţa sau 
sănătatea victimei” vom înţelege fie cauzarea intenţi-
onată a leziunii corporale care nu a avut drept urmare 
nici dereglarea sănătăţii, nici pierderea capacităţii de 
muncă, fie aplicarea intenţionată a loviturilor sau să-
vârşirea altor acţiuni violente care au cauzat o durere 
fizică, dacă acestea nu au creat pericol pentru viaţa sau 
sănătatea victimei.

La ipoteza analizată se referă următoarele speţe: 
B.V. a fost condamnat în baza lit.c) alin.(2) art.273 
C.pen. RM. În fapt, la 22.11.2007, aproximativ la ora 
04.00, aflându-se, în stare de ebrietate, în or. Durleşti, 
mun. Chişinău, şi urmărînd scopul de a răpi mijlocul 
de transport, prin aplicarea violenţei nepericuloase 
pentru viaţa şi sănătatea persoanei şi ameninţîndu-1 
cu aplicarea violenţei, B.V. l-a scos cu forţa, apucân-
du-1 de haină, pe M.N. din automobilul care aparţinea 
ultimului, deplasându-se ulterior cu acest automobil 
într-o direcţie necunoscută. După puţin timp, la inter-
secţia străzilor Cartuş şi Dimo din or. Durleşti, mun. 
Chişinău, a abandonat automobilul29; M.V., I.R. şi L.V. 
au fost condamnaţi în baza lit.b),c) alin.(2) art. 273 
C.pen. RM. În fapt, la 16.12.2003, aproximativ la ora 
20.00, cei trei, fiind în stare de ebrietate alcoolică, se 
deplasau în calitate de pasageri în automobilul „VAZ-
2106”, condus de către N.C. pe traseul Bălţi-Râbniţa. 
În apropiere de satul Pohorna, raionul Şoldăneşti, 
înţelegându-se în prealabil, M.V., I.R. şi L.V. au aplicat 
faţă de victimă forţa fizică. Suferind echimoze pe gât şi 
mandibulă, acesta a fugit de la faţa locului. După care 
cei trei făptuitori i-au răpit mijlocul de transport.30

În cadrul infracţiunii specificate la lit.b) alin.(2) 
art.1921 C. pen. RM violenţa şi ameninţarea, nominali-
zate mai sus, îndeplinesc rolul de modalităţi ale acţiunii 
adiacente. Nici violenţa, nici ameninţarea nu constituie 
un scop în sine. De aceea, este obligatoriu să fie apli-
cate anume în scopul răpirii mijlocului de transport. 
Din aceste considerente, calificarea se va face în baza 
art.27 şi lit.b) alin.(2) art.1921 C.pen. RM în cazul în 
care violenţa nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea 
victimei sau ameninţarea cu aplicarea unei asemenea 
violenţe este îndreptată nemijlocit spre răpirea mijlocu-
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lui de transport, însă, din cauze independente de voinţa 
făptuitorului, nu şi-a produs efectul.

În altă privinţă, la lit.c) alin.(2) art.1921 C.pen. RM 
se stabileşte răspundere agravată pentru răpirea mijlo-
cului de transport, săvârşită prin pătrundere în garaj, 
în alte încăperi sau spaţii îngrădite ori păzite.

În practica judiciară această circumstanţă agravantă 
a fost reţinută în următoarele cazuri: la 16.04.2008, 
aproximativ la ora 17.00, P.V. a răpit automobilul ce 
aparţinea lui D.I. de pe teritoriul garajului în care 
activa făptuitorul, garaj în care automobilul a fost adus 
pentru reparaţie. Deplasându-se spre una din staţiile 
de prestare a serviciilor auto de pe şoseaua Balcani, 
mun. Chişinău, P.V. nu s-a isprăvit cu conducerea 
automobilului şi a deiarat într-un copac, deteriorând 
automobilul31; la 18.02.2008, G.D., lucrând ca mai-
stru la un autoservice, situat pe str. Sarmizegetusa, 
mun. Chişinău, urmărind scopul de a răpi mijlocul 
de transport, aflându-se pe teritoriul autoservice-ului 
nominalizat, care era îngrădit şi păzit, a răpit auto-
mobilul ce aparţinea lui C.I. Cu automobilul răpit a 
părăsit locul comiterii infracţiunii.32 

Considerăm că, în ambele cazuri, făptuitorilor le-a 
fost reţinută neîntemeiat circumstanţa agravantă anali-
zată. Argumentele sunt două la număr: 1) pătrunderea 
nu a avut un caracter ilegal, ambii făptuitori îndepli-
nindu-şi obligaţiile de muncă în spaţiile respective. Or, 
ilegalitatea pătrunderii presupune că „făptuitorul nu 
trebuie să posede dreptul de apariţie în genere sau în 
anumite momente …, atunci când el se află totuşi acolo, 
în pofida interdicţiei sau fără ştirea şi consimţământul 
persoanelor abilitate, fie pe calea înşelării acestora”.33 
Că pătrunderea este o intrare ilegală, se accentuează şi 
în pct.29 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justi-
ţie nr.23 din 28.06.2004. Esenţa ilegală a pătrunderii nu 
poate suferi schimbări, indiferent dacă aceasta priveşte 
sustragerea sau răpirea mijlocului de transport; 2) le-
giuitorul a înţeles să agraveze, la lit.c) alin.(2) art.1921 
C.pen. RM, răspunderea nu pentru răpirea mijlocului de 
transport din garaj, din alte încăperi sau spaţii îngrădite 
ori păzite. Răspunderea este agravată pentru răpirea 
mijlocului de transport săvârşită prin pătrundere în 
asemenea încăperi sau spaţii. Altfel spus, legiuitorul 
a pus accentul pe metoda de săvârşire a infracţiunii, 
nu pe locul săvârşirii infracţiunii. Iată de ce nu se va 
aplica circumstanţa agravantă examinată în cazurile în 
care intenţia de răpire a mijlocului de transport apare 
la făptuitor după ce a intrat în încăperile sau spaţiile 
respective. Instanţa de judecată nu a examinat această 
circumstanţă de o semnificaţie majoră.

În mod regretabil, nu este clar când a apărut intenţia 
de răpire a mijlocului de transport – până la sau după 
ce făptuitorul a intrat în încăperile sau spaţiile îngrădite 
ori păzite – în următorul caz din practica judiciară: 
B.G. a fost condamnat în baza lit.a) alin.(3) art.273 
C.pen. RM. În fapt, la 29.08.2006, aproximativ la 

ora 10.00, împreună şi prin înţelegere prealabilă cu 
o altă persoană, rămasă neidentificată, având acces 
liber în gospodăria lui E.R. din satul Mereşti, raionul 
Hânceşti, a răpit automobilul lui M.G., care se afla în 
vizită la acesta. Deplasându-se cu el, B.G. a săvârşit un 
accident rutier.34 Or, tocmai pentru că B.G. avea acces 
liber în gospodăria lui E.R., era deosebit de important 
să se precizeze momentul de apariţie a intenţiei de 
răpire a mijlocului de transport, în raport cu momentul 
de intrare în încăperile sau spaţiile îngrădite ori păzite. 
Este foarte posibil că, numai după ce B.G. a intrat în 
gospodăria lui E.R., primul a remarcat prezenţa auto-
mobilului aparţinând lui M.G., atunci şi apărându-i 
intenţia de a răpir mijlocul de transport. Într-o astfel 
de ipoteză, nu sunt temeiuri de a agrava răspunderea 
în baza lit.a) alin.(3) art.273 (lit.c) alin.(2) art.1921) 
C.pen. RM. În lipsa altor circumstanţe agravante, răs-
punderea ar fi trebuit aplicată conform alin.(1) art.273 
(alin.(1) art. 1921) C.pen. RM.

Nu este obligatoriu ca pătrunderea să implice es-
caladare sau efracţie. Pătrunderea poate fi realizată şi 
prin acces liber. Dar, şi în acest caz, pătrunderea trebuie 
să aibă, bineînţeles, un caracter ilegal. Acest aspect 
ni-l ilustrează speţa următoare: P.G. a fost pus sub 
învinuire în baza lit.a) alin.(3) art.273 C.pen. RM. La 
07.04.2007, aproximativ la ora 04.00, urmărînd scopul 
de a răpi mijlocul de transport, prin acces liber a pă-
truns într-un garaj amplasat pe str. Milescu Spătarul, 
mun. Chişinău. Acolo a intrat în salonul automobilului 
ce aparţinea lui S.I., parcat în garaj, după care, pornind 
motorul cu ajutorul cheilor ce se aflau în automobil, a 
părăsit locul comiterii infracţiunii.35

În alt registru, anterior am menţionat că în cazul în 
care răpirea este săvârşită într-un garaj, în altă încăpere 
sau alt spaţiu îngrădit sau păzit, infracţiunea trebuie 
considerată consumată din momentul ieşirii complete 
a mijlocului de transport din acea încăpere sau acel 
spaţiu, desemnând sfera de stăpânire a victimei. Dacă, 
din cauze independente de voinţa făptuitorului, activi-
tatea infracţională se întrerupe în momentul părăsirii 
acelei încăperi sau acelui spaţiu, cele săvârşite se vor 
califica drept tentativă la infracţiunea prevăzută la 
art.1921 C.pen. RM. Aceasta întrucât nici măcar actul 
de deposedare nu şi-a produs efectul scontat.

În legătură cu aceasta, nu putem trece cu vederea o 
explicaţie de la pct.15 al Hotărârii Plenului Judecătoriei 
Supreme a Ucrainei, „Cu privire la practica aplicării de 
către instanţele judecătoreşti ale Ucrainei a legislaţiei 
în cauzele referitoare la infracţiunile contra securităţii 
circulaţiei şi exploatării mijloacelor de transport, pre-
cum şi contravenţiile administrative săvârşite în dome-
niul transportului”, nr.14 din 23.12.2005.36 Conform 
acesteia, trebuie considerată tentativă de infracţiune 
pătrunderea în salonul mijlocului de transport, în garaj, 
în altă încăpere sau alt spaţiu îngrădit sau păzit, încer-
carea de a porni motorul mijlocului de transport ori de 
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a remorca mijlocul de transport, în vederea intrării în 
posesie asupra acestuia.

Considerăm că această explicaţie necesită o pre-
cizare: într-adevăr, reprezintă tentativă de infracţiune 
pătrunderea făptuitorului în garaj, în altă încăpere sau 
alt spaţiu îngrădit sau păzit. Dar, privită din perspectiva 
legii penale autohtone, aceasta este o tentativă nu la 
infracţiunea prevăzută la alin.(1) art.1921 C.pen. RM, 
dar la infracţiunea specificată la lit.c) alin.(2) art.1921) 
C.pen. RM. Aceasta întrucât infracţiunea prevăzută la 
lit.c) alin.(2) art.1921) C.pen. RM este o infracţiune 
complexă. Sub aspectul laturii obiective, ea este alcătu-
ită din următoarele două acţiuni: 1) răpirea mijlocului 
de transport (acţiunea principală); 2) pătrunderea în 
garaj, în alte încăperi sau spaţii îngrădite ori păzite 
(acţiunea adiacentă). În cazul în care latura obiectivă 
a infracţiunii specificate la lit.c) alin.(2) art.1921) 
C.pen. RM se execută doar în parte (adică, rămâne 
neexecutată acţiunea principală), iar această executare 
parţială se datorează unor cauze independente de voinţa 
făptuitorului, calificarea urmează a fi făcută în baza 
art.27 şi lit.c) alin.(2) art.1921) C.pen. RM.

Dacă cauzele executării parţiale a infracţiunii pre-
văzute la lit.c)  alin.(2) art.1921) C.pen. RM depind de 
voinţa făptuitorului – acesta renunţând să o ducă până 
la capăt, fiind conştient de posibilitatea consumării 
infracţiunii – atunci nu poate fi aplicată răspunderea 
conform (art.27 şi) lit.c)  alin.(2) art.1921) C.pen. RM. 
Totuşi, în asemenea cazuri, aşa cum rezultă din dis-
poziţia alin.(3) art.56 C.pen. RM, făptuitorul poate fi 
supus răspunderii pentru o altă infracţiune, dacă fapta 
lui întruneşte elementele constitutive ale acestei alte 
infracţiuni. De exemplu, în conjunctura analizată, este 
posibil ca făptuitorul să răspundă pentru violarea de 
domiciliu, în baza art.179 C.pen. RM. 

În alt context, considerăm că noţiunea „alte încă-
peri sau spaţii îngrădite ori păzite” trebuie interpretată 
asemănător cu modul de interpretare a noţiunii „alt 
loc pentru depozitare” (noţiune utilizată la lit.c) alin.
(2) art.186, lit.d) alin.(2) art.187 şi la lit.d) alin.(2) 
art.188 C.pen. RM). În acest sens, prin „alte încăperi 
sau spaţii îngrădite ori păzite” vom înţelege încăperile 
sau sectoarele de teritoriu, care sunt destinate, adapta-
te sau special utilate pentru staţionarea mijlocului de 
transport şi care sunt înzestrate în acest scop cu anumite 
accesorii ce împiedică pătrunderea în ele (mecanisme 
de zăvorâre, gard, îngrăditură etc.), sau sunt asigurate 
cu pază (paznici, mecanisme de semnalizare, câini de 
pază, camere video sau senzori de supraveghere etc.), 
pentru a împiedica accesul la mijlocul de transport. În 
acest context, este justă reţinerea la calificare a agra-
vantei analizate în următoarea speţă: K.S. a fost con-
damnat în baza art.15, alin.(6) art.182 C.pen. RM din 
1961. În fapt, la 01.05.1998, aproximativ la ora 21.40, 
fiind în stare de ebrietate alcoolică, K.S. a pătruns în 
parcarea auto situată în apropiere de piaţa „Roada 

Gliei” de pe bd. Mircea cel Bătrîn 25, mun. Chişinău. 
Prin aceasta, a încercat să săvârşească răpirea unui 
automobil „Moskvici-2140”.37

Nu pot fi considerate încăperi îngrădite ori păzite 
husele auto, prelatele sau alte asemenea învelitoare 
pentru mijlocul de transport. Aceasta pentru că nu au 
calităţile unui edificiu, ale unei construcţii, iar menirea 
lor se exprimă doar în protejarea mijlocului de trans-
port de praf, umezeală, grindină etc. Nu în staţionarea 
mijlocului de transport.

Nu întâmplător am accentuat mai sus că prin „alte 
încăperi sau spaţii îngrădite ori păzite” vom înţelege 
încăperile sau sectoarele de teritoriu, care sunt, îna-
inte de toate, destinate, adaptate sau special utilate 
pentru staţionarea mijlocului de transport. Din aceste 
considerente, întreaga curte a casei, ca şi întregul teri-
toriu al unei întreprinderi, instituţii sau organizaţii, nu 
poate fi considerat spaţiu îngrădit ori păzit în sensul 
prevederii de la lit.c) alin.(2) art.1921 C.pen. RM. Or, 
menirea  curţii unei case sau a teritoriului unei între-
prinderi, instituţii sau organizaţii nu poate fi considerată 
staţionarea mijloacelor de transport. Doar anumitor 
segmente din asemenea locaţii le poate fi rezervată o 
atare menire. 

Această precizare este extrem de importantă în 
vederea înţelegerii corecte a momentului începerii 
executării infracţiunii prevăzute la lit.c) alin.(2) art.1921 
C.pen. RM, dar şi a liniei de demarcaţie dintre pregătirea 
şi tentativa la această infracţiune. Din acest punct de 
vedere, nu putem fi de acord cu reţinerea la calificare a 
agravantei examinate în următoarele speţe: D.G. a fost 
condamnat în baza lit.d) alin.(2) art.273 C.pen. RM. În 
fapt, la 08.06.2008, aproximativ la ora 21.00, aflându-
se în satul Parcova, raionul Edineţ, a intrat în ograda 
gospodăriei lui V.J., de unde a răpit automobilul aces-
tuia, cu care, deplasându-se până la marginea satului, 
a deraiat într-un şanţ38; O.N. şi Ş.V. au fost condamnaţi 
în baza lit.a) alin.(3) art.273 C.pen. RM. În fapt, la 
23.05.2006, în jurul orei 00.30, cei doi au pătruns în 
curtea gospodăriei lui P.A., amplasate pe str. Mihai 
Eminescu din localitatea Biruinţa, raionul Sângerei, 
de unde au răpit automobilul acestuia39; B.G. a fost 
condamnat în baza lit.a) alin.(3) art.273 C.pen. RM. 
În fapt, la 14.10.2003, aproximativ la ora 10.00, aflân-
du-se, în stare de ebrietate în satul Suvorovca, raionul 
Făleşti, B.G. a pătruns pe ascuns în ograda lui C.A., 
de unde a răpit automobilul ce aparţinea lui C.V. Cu 
acesta s-a deplasat în satul Ţambula, raionul Sîngerei, 
iar după masă l-a adus înapoi40; la 27.04.2006, apro-
ximativ la ora 23.30, C.A., prin înţelegere prealabilă 
cu R.I., N.D. şi alte persoane rămase neidentificate, 
au pătruns în gospodăria lui M.V. din or. Orhei, str. 
Ion Neculce, de unde au răpit, pe ascuns, automobilul 
ce aparţinea lui A.V41; R.P. a fost condamnat în baza 
lit.a) alin.(3) art.273 C.pen. RM. În fapt, la 03.08.2004, 
împreună cu o altă persoană rămasă neidentificată, 
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R.P. a pătruns în curtea unei case de pe str. Buiucani 
din com. Dumbrava, mun. Chişinău, de unde a răpit 
un microbuz, pe care ulterior l-a deteriorat într-un 
accident42; la 29.12.2004, aproximativ la ora 02.00, 
urmărind scopul de a răpi mijlocul de transport, S.I. 
a pătruns în gospodăria lui F.A. din satul Nicoreni, 
raionul Drochia. Apoi, de lângă sarai, a răpit moto-
cicleta „Minsk”.43 

În toate aceste cazuri (care, trebuie să recunoaştem, 
sunt îngrijorător de multe), din lipsă de informaţii su-
ficiente, putem doar să presupunem dacă pătrunderea 
a fost făcută în spaţii îngrădite ori păzite în sensul 
prevederii de la lit.c) alin.(2) art.1921 C.pen. RM, ori 
în spaţii care nu sunt menite staţionării mijloacelor de 
transport. Dacă aceste îndoieli sunt de neînlăturat, în 
virtutea principiului in dubio pro reo, vom fi nevoiţi să 
atestăm lipsa de temeiuri suficiente pentru agravarea 
răspunderii potrivit lit.c) alin.(2) art.1921 C.pen. RM.

O formulare vagă, susceptibilă de interpretări, este 
utilizată în următoarea speţă: A.V. a fost condamnat 
în baza lit.a) alin.(3) art.273 C.pen. RM. În fapt, la 
10.03.2006, aproximativ la ora 02.00, A.V., рrin înţe-
legere prealabilă cu S.V., a pătruns împreună cu acesta 
pe teritoriul îngrădit al gospodăriei lui C.M. din satul 
Braicău, raionul Donduşeni, de unde au răpit automo-
bilul aparţinând victimei.44 Datorită lipsei de claritate 
în descrierea faptei, rămâne să presupunem doar dacă 
sintagma „teritoriul îngrădit al gospodăriei” se referă 
la gospodăria lui C.M. în întregime sau numai la acel 
segment al gospodăriei lui C.M. menit staţionării mij-
loacelor de transport.

Încheiem analiza infracţiunii de răpire a mijlocului 
de transport cu examinarea circumstanţei agravante de 
la alin.(3) art.1921 C.pen. RM. Avem în vedere ipoteza 
când răpirea mijlocului de transport este însoţită de 
violenţa periculoasă pentru viaţa sau sănătatea victi-
mei sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea 
violenţe.

Considerăm că, în sensul alin.(3) art.1921              
C.pen. RM, prin „violenţă periculoasă pentru viaţa sau 
sănătatea victimei” trebuie de înţeles violenţa soldată 
cu vătămarea uşoară sau medie a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii, ori care, deşi nu a cauzat asemenea 
urmări, comportă la momentul aplicării sale, datorită 
metodei de operare, un pericol real pentru viaţa sau 
sănătatea victimei.

Atragem atenţia asupra ultimei părţi a acestei de-
finiţii: violenţa periculoasă pentru viaţa sau sănătatea 
victimei se atestă, inclusiv, în cazul în care, deşi nu 
s-a cauzat vătămarea uşoară sau medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii, totuşi violenţa dată comportă, 
la momentul aplicării sale, datorită metodei de operare, 
un pericol real pentru viaţa sau sănătatea victimei. Ca 
exemplu în acest sens poate fi adusă următoarea speţă: 
M.I. şi L.V. au fost condamnaţi în baza art.15 alin.(5) 
art.182 C.pen. RM din 1961. În fapt, M.I. şi L.V., în-

ţelegându-se în prealabil, la 02.01.1999, aproximativ 
la ora 21.00, însoţindu-şi acţiunile cu violenţă peri-
culoasă pentru viaţă şi sănătate, au urmărit răpirea 
mijlocului de transport ce aparţinea lui I.M. Astfel, cei 
doi au atacat victima care se afla în automobilul său, 
pe str. Dragoş Vodă, or. Călăraşi. L-au lovit cu pumnii 
în cap şi cu cuţitul în gât. Însă, nu şi-au dus intenţia 
până la capăt din motive independente de voinţa lor, 
deoarece I.M. avea la gât un fular, care l-a protejat de 
lovitura cuţitului. Totodată, el a opus rezistenţă, a che-
mat în ajutor şi ambii făptuitori au fugit. 45 Aşadar, nu 
este neapărat să se realizeze efectiv atingerea sănătăţii 
persoanei, pentru a putea aplica răspunderea în baza 
alin.(3) art.1921 C.pen. RM. Or, respectiva atingere se 
poate realiza chiar potenţial. Accentuăm că în speţa 
exemplificată mai sus s-a reţinut la calificare tentativa 
la răpirea mijlocului de transport nu pentru că nu s-a 
realizat efectiv atingerea sănătăţii persoanei. În reali-
tate, s-a considerat că fapta şi-a întrerupt executarea la 
etapa de tentativă, întrucât făptuitorii nu au izbutit să 
realizeze răpirea mijlocului de transport.

În alt plan, comparând sancţiunile din art.151 şi 1921 
C.pen. RM, ne putem da seama că vătămarea intenţio-
nată gravă nu intră sub incidenţa prevederii de la alin.
(3) art.1921 C.pen. RM. Iată de ce, dacă răpirea mijlocu-
lui de transport este însoţită de vătămarea intenţionată 
gravă, calificarea se va face în baza art.151 şi art.1921 
(cu excepţia alin.(3)) C.pen. RM. Consemnăm această 
excepţie, pentru a nu se admite reţinerea de două ori 
la calificare a aceleiaşi acţiuni de violenţă. Sub acest 
aspect, nu putem fi de acord cu soluţia de calificare din 
cazul următor: G.V. şi P.A. au fost condamnaţi în baza 
alin.(4) art.151 şi lit.b) alin.(3) art.273 C.pen. RM. 
În fapt, la 25.03.2004, aproximativ la ora 23.00, prin 
înţelegere prealabilă, în scopul de a răpi mijlocul de 
transport, aflându-se în or. Sângera, mun. Chişinău, 
l-au atacat pe taximetristul A.V. Aplicând violenţa 
periculoasă pentru viaţă şi sănătate, i-au provocat 
vătămare gravă periculoasă pentru viaţă, care a dus 
la decesul victimei. După care, cu automobilul răpit 
au plecat de la locul infracţiunii la discotecă în satul 
Văratic.46

S-a admis reţinerea de două ori la calificare a 
aceleiaşi acţiuni de violenţă în speţa următoare: G.I. 
a fost condamnat în baza lit.h) alin.(3) art.145 şi 
lit.b) alin.(3) art.273 C.pen. RM. În fapt, în noaptea 
de 28.05.2008, aflându-se în stare de ebrietate alco-
olică  la gunoiştea de la marginea com. Băcioi, mun. 
Chişinău, în urma unei ostilităţi spontan apărute, G.I. 
l-a atacat pe S.E. În continuare, i-a aplicat acestuia 
lovituri cu picioarele şi cu pumnii. După ce victima 
a căzut, i-a aplicat cu un cuţit unsprezece lovituri în 
regiunea toracelui, abdomenului şi a gâtului, în urma 
cărora S.E. a decedat pe loc. Ulterior, G.I. a urcat la 
volanul automobilului ce aparţinea victimei. În timpul 
deplasării, a fost surprins, la 28.05.2008, aproximativ 
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la ora 11.00, pe str. Independenţei, com. Bacioi, mun. 
Chişinău, de către colaboratorii poliţiei. Aceştia au 
încercat să-1 oprească, însă G.I. a ignorat cerinţele 
colaboratorilor de poliţie, continuând deplasarea. 
În rezultat, automobilul a părăsit carosabilul, fiind 
deteriorat.47 Considerăm că, în cazul dat, calificarea 
trebuia să se facă în baza lit.h) alin.(3) art.145 şi alin.
(1) art.273 C.pen. RM. Violenţa asupra lui S.E. a fost 
aplicată o singură dată, în cadrul infracţiunii de omor. În 
mod firesc, în cadrul infracţiunii de răpire a mijlocului 
de transport, nu avea cum să mai fie aplicată violenţa: 
victima decedase. Din aceste considerente, se prezintă 
ca lipsită de justeţe reţinerea la calificare a agravantei 
specificate la lit.b) alin.(3) art.273 C.pen. RM.

În alt context, în cazul ameninţării cu violenţa pe-
riculoasă pentru viaţa sau sănătatea victimei, în sensul 
prevederii de la alin.(3) art.1921 C.pen. RM, se are în 
vedere ameninţarea cu vătămarea gravă, dar şi amenin-
ţarea cu omor. În acest caz, nu va fi necesară calificarea 
suplimentară în baza art.155 C.pen. RM.

6. Concluzii pe marginea analizei infracţiunii 
prevăzute la art.1921 C.pen. RM

În legătură cu cele evocate în cadrul analizei in-
fracţiunii prevăzute la art.1921 C.pen. RM, se impun 
următoarele concluzii:

• obiectul juridic generic al infracţiunii de răpire a 
mijlocului de transport îl formează relaţiile sociale cu 
privire la patrimoniu;

• obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute 
la art.1921 C.pen. RM îl formează relaţiile sociale cu 
privire la posesia asupra mijlocului de transport;

• în cazul faptei specificate la lit.b) alin.(2) art.1921 
C.pen. RM, în plan secundar, se aduce atingere rela-
ţiilor sociale cu privire la integritatea corporală sau 
libertatea psihică a persoanei; în cazul faptei prevăzute 
la lit.c) alin.(2) art.1921 C.pen. RM, în plan secundar, 
poate fi adusă atingere relaţiilor sociale cu privire la 
inviolabilitatea domiciliului; de asemenea, în ipoteza 
faptei specificate la alin.(3) art.1921 C.pen. RM, în plan 
secundar, se aduce atingere relaţiilor sociale cu privire 
la sănătatea sau libertatea psihică a persoanei;

• obiectul material al infracţiunii prevăzute la 
art.1921 C.pen. RM îl reprezintă mijlocul de transport 
în sensul art.132 C.pen. RM;

• nu pot constitui obiectul material al infracţiunii 
examinate mopedul, motoreta, scuterul, ciclomotorul, 
bicicleta cu motor şi alte asemenea vehicule având un 
motor cu ardere internă, a cărui capacitate cilindrică nu 
depăşeşte 50 cm3. Pentru răpirea unor astfel de vehicule 
nu poate fi aplicată nici răspunderea penală, nici cea 
contravenţională;

• mijlocul de transport, care constituie obiectul ma-
terial al infracţiunii prevăzute la art.1921 C.pen. RM, 
trebuie să fie străin pentru făptuitor. În alţi termeni, 
situaţia-premisă, ce caracterizează obiectul material al 

infracţiunii analizate, se exprimă în aflarea mijlocului 
de transport în posesia unei alte persoane – a victimei 
infracţiunii;

• sub aspectul laturii obiective, răpirea mijlocului de 
transport este o acţiune care presupune succesiunea a 
două acte: 1) deposedarea, adică scoaterea mijlocului 
de transport din posesia victimei; 2) imposedarea, adică 
trecerea mijlocului de transport în posesia şi folosinţa 
făptuitorului;

• nu poate fi aplicat art.1921 C.pen. RM în cazul 
folosirii neautorizate, în interes personal, a mijlocului 
de transport încredinţat făptuitorului în legătură cu 
munca prestată, nici în cazul în care făptuitorului îi era 
permis să folosească mijlocul de transport fără acordul 
proprietarului sau al celorlalţi coproprietari;

• infracţiunea prevăzută la art.1921 C.pen. RM se con-
sideră consumată din momentul deplasării şi, ca efect, al 
schimbării localizării mijlocului de transport;

• infracţiunea prevăzută la art.1921 C.pen. RM nu 
este o infracţiune continuă;

• dacă mijlocul de transport este distrus sau dete-
riorat la locul aflării sale, fără a fi deplasat, se aplică 
art.197 C.pen. RM (sau art.104 din Codul contraven-
ţional). În cazul în care distrugerea sau deteriorarea 
intenţionată a mijlocului de transport succede răpirii 
acestuia, cele săvârşite se califică în baza art.1921 şi 
art.197 C.pen. RM (sau infracţiunea de răpire a mijlo-
cului de transport subzistă alături de fapta specificată 
la art.104 din Codul contravenţional);

• răpirea mijlocului de transport este săvârşită cu  
intenţie directă;

• scopul infracţiunii de răpire a mijlocului de trans-
port constă nu în însuşirea (sustragerea) mijlocului de 
transport, dar în folosinţa temporară a acestuia;

• noţiunea „fără scop de însuşire (sustragere)”, utili-
zată în art.1921 C.pen. RM, trebuie interpretată în felul 
următor: făptuitorul urmăreşte să-şi treacă mijlocul de 
transport în posesie pentru o perioadă nesemnificativă 
de timp sau pentru un timp strict determinat, nu să-şi 
treacă mijlocul de transport în stăpânire definitivă, nu 
să exercite în privinţa mijlocului de transport toate 
prerogativele pe care le poate avea un proprietar (mai 
cu seamă, prerogativa de dispunere);

• dacă intenţia de distrugere sau deteriorare a mijlo-
cului de transport apare ulterior săvârşirii luării mijlo-
cului de transport, nefiind legată de intenţia de luare a 
mijlocului de transport, atunci cele săvârşite constituie 
concursul infracţiunilor specificate la art.1921 şi 197 
C.pen. RM; dacă intenţia de distrugere sau deteriorare 
a mijlocului de transport este manifestată în paralel 
cu intenţia de luare a mijlocului de transport, atunci 
cele săvârşite reprezintă concursul dintre sustragerea 
mijlocului de transport şi infracţiunea prevăzută la 
art.197 C.pen. RM;

• prezenţa scopului de însuşire (sustragere) a mij-
locului de transport au potenţialul s-o demonstreze nu 
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durata folosirii mijlocului de transport, dar următoa-
rele circumstanţe: vânzarea – integrală sau piesă cu 
piesă – a mijlocului de transport unor terţe persoane; 
falsificarea elementelor de identificare, a numărului 
de înmatriculare, a certificatului de înmatriculare sau 
a altor documente de rigoare vizând mijlocul de trans-
port; modificarea aspectului mijlocului de transport 
(de exemplu, vopsirea într-o altă culoare a mijlocului 
de transport, înlocuirea oglinzilor retrovizoare, a an-
velopelor, a scaunelor etc.); descompletarea mijlocului 
de transport; ascunderea meticuloasă a mijlocului de 
transport etc. În cele mai frecvente cazuri, nu una, dar 
mai multe asemenea circumstanţe laolaltă sunt nece-
sare în vederea probării sigure a prezenţei scopului de 
însuşire (sustragere);

• dacă scopul făptuitorului constă în a însuşi (sus-
trage) roţile, portierele, scaunele, farurile, remorca 
ori alte părţi ale mijlocului de transport, ori radio-
casetofonul, amplificatorul, televizorul, sistemul de 
navigaţie, combina muzicală etc. încastrat(ă) în bordul 
mijlocului de transport sau constituind în alt mod un 
tot unitar cu acesta, atunci deplasarea făptuitorului 
cu mijlocul de transport trebuie privită ca tentativă la 
sustragerea acestor părţi componente. Răpirea mijlo-
cului de transport îşi pierde individualitatea, întrucât 
este subordonată scopului de însuşire (sustragere) a 
unor părţi ale mijlocului de transport. De aceea, nu va 
fi necesară calificarea suplimentară conform art.1921 
C.pen. RM;

• în cazul în care se sustrag bunuri, care se află în 
mijlocul de transport, dar care nu reprezintă părţi ale 
acestuia, infracţiunea de răpire a mijlocului de transport 
va forma concursul cu sustragerea unor asemenea bu-
nuri. Din astfel de bunuri fac parte: bagajele, lucrurile 
personale, roţile de rezervă, combustibilul din rezervor, 
aparatajul audio-video, aparatele de telefon sau tehnica 
de calcul având o existenţă autonomă etc.; 

• dacă, în contextul executării aceleiaşi intenţii in-
fracţionale, scopul de folosinţă temporară se transformă 
în scop de însuşire (sustragere), atunci cele săvârşite 
reprezintă sustragerea mijlocului de transport. Nu 
este necesară calificarea suplimentară în baza art.1921 
C.pen. RM;

• cele săvârşite reprezintă concursul dintre in-
fracţiunea prevăzută la art.186, 187, 188, 190 sau 
191 C.pen. RM şi infracţiunea prevăzută la art.190      
C.pen. RM în oricare din următoarele trei ipoteze: 
1) făptuitorul restituie către victimă mijlocul de 
transport, pe care i l-a luat anterior, în schimbul unei 
remuneraţii; 2) făptuitorul restituie victimei mijlocul 
de transport, pe care i l-a luat anterior, solicitând aco-
perirea „cheltuielilor suplimentare” legate de pretinsa 
revendicare a mijlocului de transport de la infractori, 
repararea mijlocului de transport, staţionarea mijlocu-
lui de transport la o parcare cu plată etc.; 3) făptuitorul 

obţine de la victimă remuneraţia, însă nu-i restituie 
acesteia mijlocul de transport;

• subiectul infracţiunii specificate la art.1921   
C.pen. RM este persoana fizică responsabilă care, la 
momentul săvârşirii faptei, a atins vârsta de 16 ani;

• în cazul răpirii mijlocului de transport, săvârşite 
de două sau mai multe persoane (lit.a) alin.(2) art.1921 

C.pen. RM), este funcţională oricare din următoarele 
trei ipoteze: infracţiunea este săvârşită de doi sau mai 
mulţi coautori; infracţiunea este săvârşită de o persoană 
având semnele subiectului infracţiunii, împreună cu 
o persoană care nu are astfel de semne; infracţiunea 
este săvârşită de o persoană având semnele subiectului 
infracţiunii, prin intermediul unei persoane care nu are 
astfel de semne;

• dacă răpirea mijlocului de transport, săvârşită de 
două sau mai multe persoane, presupune atragerea 
unui minor la activitatea criminală sau instigarea 
acestuia la săvârşirea răpirii mijlocului de transport, 
atunci prevederea de la lit.a) alin.(2) art.1921 C.pen. 

RM trebuie aplicată alături de prevederea de la art.208 
C.pen. RM;

• în contextul faptei prevăzute la lit.b) alin.(2) 
art.1921 C.pen. RM, prin „violenţă nepericuloasă pentru 
viaţa sau sănătatea victimei” se înţelege fie cauzarea 
intenţionată a leziunii corporale care nu a avut drept 
urmare nici dereglarea sănătăţii, nici pierderea capa-
cităţii de muncă, fie aplicarea intenţionată a loviturilor 
sau săvârşirea altor acţiuni violente care au cauzat o 
durere fizică, dacă acestea nu au creat pericol pentru 
viaţa sau sănătatea victimei;

• în sensul prevederii de la lit.c) alin.(2) art.1921 
C.pen. RM, prin „alte încăperi sau spaţii îngrădite ori 
păzite” vom înţelege încăperile sau sectoarele de teri-
toriu, care sunt destinate, adaptate sau special utilate 
pentru staţionarea mijlocului de transport şi care sunt 
înzestrate în acest scop cu anumite accesorii ce împie-
dică pătrunderea în ele (mecanisme de zăvorâre, gard, 
îngrăditură etc.), sau sunt asigurate cu pază (paznici, 
mecanisme de semnalizare, câini de pază, camere video 
sau senzori de supraveghere etc.), pentru a împiedica 
accesul la mijlocul de transport;

• în sensul prevederii de la alin.(3) art.1921       
C.pen. RM, prin „violenţă periculoasă pentru viaţa sau 
sănătatea victimei” trebuie de înţeles violenţa soldată 
cu vătămarea uşoară sau medie a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii, ori care, deşi nu a cauzat asemenea 
urmări, comportă la momentul aplicării sale, datorită 
metodei de operare, un pericol real pentru viaţa sau 
sănătatea victimei.

note:
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ква: Спарк, 2001, р.166.
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l’homme (CEDH) dans le droit interne et qui est rete-
nue par le législateur dépend in fine de la façon dont 
un Etat s’attache au droit international, de son degré 
d’ouverture vis-à-vis des règles internationales. Les 
réponses des Etats parties à la CEDH sont en con-
séquence différentes, chacun choisissant en définitive 
une réception «formelle»1 liée indéniablement à une 
certaine tradition juridique. On fera ainsi la distinction 
entre l’option moniste et l’option dualiste. Le choix 
opéré par l’Etat moldave se place-t-il ainsi en faveur 
de la théorie moniste ou de la théorie dualiste (A)? Or, 
une fois incorporée au niveau national, la CEDH fait 
partie de l’ordre juridique moldave. Intéressons-nous 
en conséquence à la question du rang des normes de la 
CEDH dans l’ordre juridique national (B). 

A. La réception de la CEDH en droit interne 
Dans un Etat moniste, les règles internationales tro-

uvent une application immédiate2 en droit interne, une 
fois ratifiées et publiées, sans qu’il soit nécessaire de 
faire appel à un acte d’incorporation créé précisément 
à cette fin.3 A contrario, les Etats dualistes utilisent 
généralement la méthode de l’«incorporation» qui sup-
pose l’adoption en droit interne d’un acte spécial ayant 
pour seul contenu une déclaration selon laquelle le traité 
s’applique dans l’ordre juridique national ou fait partie 
intégrante du droit interne.4 Sans entrer toutefois dans 
des détails liés à la théorie et à la pratique des Etats en 
ce qui tient de la réception des règles conventionnel-
les, il faut relever, à juste titre, qu’au regard du droit 
international, l’option moniste est souvent considérée 
comme la plus convaincante et la plus défendable.5 Il 
se peut toutefois qu’un Etat soit moniste et dualiste à la 
fois et cela dépendant strictement du domaine du droit 

LE  STATUT  DE  LA  CONVENTION  EUROPéENNE  DES 
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REZUMAT
Deşi, din punct de vedere legal, Statul Parte la Convenţia europeană a drepturilor omului nu este 

obligat să introducă acest instrument în sistemul său de drept, ci doar să asigure garantarea eficace a 
drepturilor şi libertăţilor justiţiabililor, practica internă demonstrează că majoritatea statelor manifestă 
cel puţin un angajament (politic) de încorporare a acestuia. Deşi Convenţia face parte din dreptul mol-
dovenesc, este cazul să ne întrebăm: care este statutul acestui instrument în dreptul intern?

I l est logique de penser que l’option d’incorporation 
de la Convention européenne des droits de 

international concerné. Cette situation départagerait 
souvent les traités visant les droits de l’Homme des 
autres domaines. Or, les premiers bénéficieront d’une 
applicabilité directe et immédiate, tant que la solution 
dualiste s’appliquera aux autres traités. Par conséquent, 
les solutions choisies par les Etats sont différentes et 
variées.

De manière générale, les Constitutions des nou-
velles démocraties de l’Europe de l’Est, anciens Etats 
du bloc totalitaire socialiste ont été élaborées dans un 
esprit de démocratisation et d’internationalisation met-
tant l’accent habituellement sur la primauté des règles 
internationales sur le droit interne.6 David Szymczak, 
dans sa thèse, «classe» davantage ces Etats dans la 
famille moniste.7 Or, la Charte fondamentale moldave 
accorde des effets de droit interne aux traités relatifs 
aux droits de l’Homme et libertés fondamentales8 ; le 
constituant moldave optant ainsi pour une approche 
matérielle sélective dans le domaine de la protection 
des droits de l’individu. Par conséquent, bien que ipso 
facto, nous allons concentrer nos développements sur 
la place de la CEDH dans l’ordre juridique moldave, 
les mêmes conclusions sont valables pour les autres 
traités internationaux signés et ratifiés par la Moldova 
dans le domaine des droits de l’Homme. 

Au regard de l’article 4 de la Constitution de la 
République de Moldova, «les dispositions constitution-
nelles concernant les droits et les libertés de l’homme 
sont interprétées et mises en њuvre en accord avec la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, avec 
les pactes et les autres traités ratifiés par la République 
de Moldova».9 Au titre du même article, il est prévu 
que «lorsque des contradictions apparaissent entre les 
pactes et les traités concernant les droits fondamenta-
ux de l’homme ratifiés par la République de Moldova 
et ses lois nationales, les dispositions internationales 
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priment».10 Eu égard aux dispositions constitutionnelles 
en matière de droits de l’Homme, il semblerait que la 
Moldova adopte ainsi une solution moniste relative 
à la réception des règles internationales en matière 
de droits de l’Homme. Le deuxième paragraphe de 
cet article intègre, bien qu’implicitement, la CEDH 
dans le système juridique moldave; un effet direct 
est davantage attribué à la norme conventionnelle par 
le juge constitutionnel.11 La CEDH devient, mutatis 
mutandis, une «loi de droit interne».12 Or, l’Assemblé 
Plénière de la Cour Suprême de Justice a reconnu 
expressément le fait que la CEDH fait partie du droit 
interne moldave et qu’une telle situation engage son 
applicabilité directe par le juge national en faveur de la 
norme interne.13 Les juridictions sont ainsi obligées de 
faire appel et de mettre en application, dans les limites 
de leur compétence, les normes de droit international.14 
L’application de la CEDH n’est donc soumise à au-
cune loi en particulier, aucun besoin de réception du 
traité dans l’ordre juridique interne n’est nécessaire. 
En d’autres termes, bénéficiant d’un caractère self-
executing par excellence, la CEDH produit des effets 
juridiques directs en droit moldave de sorte que le 
justiciable puisse invoquer directement les garanties 
de droit international en droit interne. 

La Constitution semble aussi marier assez bien les 
normes de droit interne avec les règles internationales, 
en assurant par avance une coexistence non conflictu-
elle de la protection internationale et celle nationale 
en matière de droits de l’Homme. En conséquence, 
le principe de la primauté des règles internationales 
est énoncé et il ne serait applicable que si la norme 
de droit interne contredit celle de droit international. 
On notera ainsi qu’en droit européen des droits de 
l’Homme, la Cour a clairement énoncé la primauté de 
la CEDH sur tous les actes juridiques de droit interne.15 
Notons toutefois que, malgré le fait que les normes 
internationales «renversent» les normes internes et 
cela en vertu de leur primauté en droit moldave, une 
telle situation n’engendrait aucune conséquence sur 
les normes nationales non conformes aux standards 
internationaux. Toutefois, une interprétation littérale du 
deuxième paragraphe de l’article 4 de la Constitution, 
pourrait induire en erreur le lecteur car il semblerait 
mettre l’accent sur les réglementations internationales 
au détriment de la loi interne la plus favorable. Or, une 
telle situation serait contraire au regard des normes 
internationales unanimement reconnues en matière des 
droits de l’Homme; les Etats étant libres de se doter 
d’une législation plus protectrice que les règles inter-
nationales qui visent ipso facto uniquement à mettre 
en place un «panier» de garanties minimis. Or, bien 

qu’implicitement, ce principe soit reconnu en droit 
moldave, sa consécration dans la Charte fondamentale 
éviterait toute confusion éventuelle. Ainsi, le deuxième 
paragraphe de l’article 4 de la Constitution se complé-
terait «(…), à l’exception de la situation dans laquelle 
la Constitution et les lois internes contiendraient des 
dispositions plus protectrices».16 

Comme nous avons pû le signaler dans les lignes 
antérieures, la Constitution moldave distingue les trai-
tés agissant dans le domaine des droits de l’Homme 
et les «autres traités» internationaux signés et ratifiés 
par la Moldova.17 A une échelle plus générale, l’article 
8 de la Constitution prévoit «un élément nouveau 
d’une importance majeure»18, à savoir que la Moldova 
s’engage à respecter la Charte des Nations Unies et 
les traités internationaux auxquels elle est partie et à 
observer dans ses relations avec les autres Etats les 
principes et normes de droit international, reconnus 
unanimement et universellement.19 Or, aucune préci-
sion supplémentaire n’est donnée concernant la force 
juridique de ces textes internationaux en droit interne; 
une disposition supplémentaire précise toutefois que 
si le texte de la Constitution est contraire aux dis-
positions internationales, une révision de la Charte 
fondamentale est nécessaire.20 Une telle rédaction 
présentée dans la Constitution moldave en l’absence 
de clause générale relative aux rapports entre le droit 
international et le droit interne, serait interprétée par 
Claudia Sciotti-Lam plutôt comme un acte de ma-
ladresse, qu’un acte de méfiance à l’égard du droit 
international.21 

Deux explications sont envisageables selon Claudia 
Sciotti-Lam; d’une part, la Moldova aurait réglé la 
question de la réception des normes du droit internatio-
nal en ce qui tient des droits de l’Homme en omettant de 
le faire concernant les autres domaines et cela, ayant à 
l’esprit que la pression de la communauté internationale 
était plus importante dans ce domaine au détriment des 
autres questions moins urgentes et, d’autre part, il doit 
être laissé une place à l’interprétation du texte consti-
tutionnel qui aurait étendu son application aux autres 
traités signés par la Moldova.22 Or, pour écarter toute 
incertitude, il aurait été préférable que le législateur 
moldave complète ce «rapport de force» entre le droit 
international et le droit interne avec une disposition 
supplémentaire déclarant expressément que tous les 
traités internationaux priment sur les dispositions 
nationales.23 

Toutefois, il semblerait que la Moldova soit aussi 
en faveur d’une approche dualiste en ce qui concerne 
les «autres traités» de droit international.24 Selon la Loi 
sur les traités internationaux, seules les dispositions 
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des traités qui, au regard de leur formulation, sont sus-
ceptibles d’être appliquées en droit interne sans qu’un 
acte normatif soit adopté en ce sens, ont «un caractère 
exécutoire» et sont «directement applicables» dans 
l’ordre juridique moldave.25 Or, pour la réception des 
«autres règles internationales», l’adoption d’une loi 
nationale serait nécessaire en droit interne.26 Une telle 
situation «transformerait» ainsi les règles substantielles 
du traité ou encore elle les «adopterait» dans l’ordre 
juridique interne.27 Donc, eu égard les dispositions de 
cette loi organique, deux possibilités seront envisagea-
bles en droit interne; la solution moniste et la solution 
dualiste. 

Plusieurs observations s’imposent concernant les 
dispositions de cette loi. Une lecture attentive du texte 
de la Loi sur les traités internationaux, relève que la 
balance pencherait plutôt vers une démarche surtout 
moniste et une volonté d’applicabilité immédiate des 
normes conventionnelles en droit interne. Cet article 
de la loi ne viserait aucun domaine en particulier; 
l’applicabilité directe ou non de la norme internatio-
nale dépendrait in fine de la «clarté» de cette norme 
et de la façon dont elle est rédigée dans le texte ra-
tifié. Ainsi, les développements de Jiri Malenovsky 
énonçant l’applicabilité directe des «autres traités» en 
droit moldave nous semblent davantage pertinents. De 
plus, la modalité de réception des normes convention-
nelles telles que présentées dans la Loi sur les traités 
internationaux «s’efface» en faveur des dispositions 
constitutionnelles et, cela, en vertu de la suprématie 
de la Constitution en tant que loi fondamentale sur 
tout autre acte normatif de droit interne.28 Or, suivant 
le mécanisme choisi par le législateur en vertu de 
l’article 8 (2) de la Constitution, à savoir l’engagement 
d’une procédure de révision de la Constitution avant 
l’entrée en vigueur du traité dont les normes auraient 
suscité des interrogations sur leur compatibilité avec 
les dispositions constitutionnelles, il semblerait, bien 
qu’implicitement, que la Charte fondamentale molda-
ve confère la primauté des normes internationales sur 
les lois internes. Cette dernière disposition constituti-
onnelle semble donner, bien que subsidiairement, une 
applicabilité directe des normes internationales, sans 
les déclarer toutefois comme étant «partie du droit 
interne». À cet égard, notons aussi les conclusions 
de la Cour Constitutionnelle moldave, qui, semblerait 
ne faire aucune distinction entre les traités visant les 
droits de l’Homme et les traités régissant d’autres 
domaines car elle décide que les traités internationaux 
ratifiés par la Moldova font «partie du cadre légal de 
la République de Moldova et deviennent des normes 
de droit interne».29 

B. Le rang hiérarchique de la CEDH dans 
l’ordre juridique moldave

La thèse selon laquelle les dispositions de la CEDH 
ont au moins force de loi dans tous les Etats membres 
du Conseil de l’Europe est largement répandue.30 La 
pratique veut que dans les Etats monistes, les règles 
conventionnelles se voient attribuées au moins un rang 
supralégislatif, alors que dans les Etats dualistes, leur 
rang dépend en principe de l’acte d’incorporation ou 
de transformation en droit interne; dans ce dernier cas, 
le traité international reçoit en droit interne la force 
juridique de l’acte de ratification. 

On aura remarqué tout d’abord le silence de la 
Charte fondamentale moldave en ce qui concerne la 
place occupée par le droit conventionnel en droit inter-
ne. Comme les traités relatifs aux droits de l’Homme 
peuvent être ratifiés par l’Etat moldave par une loi ou 
par une décision du Parlement, la question de la force 
juridique du traité international aurait pu être incer-
taine en droit moldave en ce qu’elle est intimement 
liée à la force juridique de l’acte de ratification. Or, la 
décision du Parlement a une force juridique inférieure 
à la loi.31 C’est précisément le cas de la CEDH qui 
est ratifiée par la Moldova par une décision du Parle-
ment.32 Cependant, eu égard au fait que l’Etat moldave 
relève de la catégorie des Etats monistes, d’une part, 
et que le constituant opte pour une consécration de 
la règle de la «primauté» du droit international par 
rapport aux lois internes dans le domaine des droits de 
l’Homme, d’autre part; il va de soi qu’un rang au moins 
supralégislatif de la CEDH est consacré dans l’ordre 
juridique moldave. En d’autres termes, les règles con-
ventionnelles priment sur les lois internes antérieures 
et postérieures à la date de l’entrée en vigueur de la 
CEDH sur le plan interne. Ainsi, compte tenu de cette 
spécificité constitutionnelle en matière des droits de 
l’Homme, la «qualité» de l’acte d’incorporation sem-
blerait ne susciter guère d’importance pour la question 
traitée dans ce paragraphe.

Eu égard au fait qu’un rang au moins supralégis-
latif peut être attribué à la CEDH, il est logique de 
s’interroger sur le rang hiérarchique entre la norme 
internationale et celle constitutionnelle dans l’ordre 
juridique national. Par ailleurs, ce sujet a longuement 
soucié tant la doctrine que la plus haute juridiction 
nationale. Or, la doctrine est davantage incohérente sur 
cette question, ce qui ne fait que rajouter une certaine 
confusion pour l’appréciation du sujet. A cela s’ajoutent 
les avis du juge constitutionnel qui semblerait ne pas 
pouvoir trancher et adopter une position définitive.

Bien qu’il soit tentant de «consacrer» le rang con-
stitutionnel de la CEDH en droit interne, une lecture 
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prima facie du texte constitutionnel «alimenterait» la 
thèse selon laquelle le rang des traités en général, et de 
la CEDH, en particulier, dépendrait de la «façon dont 
sera envisagée l’obligation de conformité attachée à 
l’interprétation constitutionnelle».33 Or, intégrer les 
traités dans le «bloc de constitutionnalité» semblerait 
contrarier «l’esprit de la clause d’interprétation»34, ce 
qui «attribuerait» en conséquence un rang infraconsti-
tutionnel au traité portant sur les droits de l’Homme.35 
C’est précisément à ce niveau d’interprétation de la 
Constitution que se situe le débat dans la doctrine 
moldave entre les internationalistes et les constituti-
onnalistes.

La Cour Constitutionnelle moldave a eu la possibili-
té elle-même de s’exprimer sur le rang des normes des 
traités internationaux en droit interne. On ne saurait tou-
tefois ignorer l’appréciation hésitante du juge constitu-
tionnel moldave qui, dans un premier arrêt, énonce que, 
«la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, les 
pactes et traités relatifs aux droits de l’Homme ont un 
statut constitutionnel en droit interne».36 Ainsi, via cette 
interprétation donnée par la Cour constitutionnelle, les 
traités en matière de droits de l’Homme sont insérés 
dans le «bloc de constitutionnalité». Dans un autre arrêt 
prononcé un an plus tard, la Cour Constitutionnelle 
moldave statue que le principe de la primauté des traités 
internationaux sur les règles normatives moldaves ne 
vise que les lois et non la Constitution elle-même.37 
Ainsi, le rang supralégislatif des traités internationaux 
en droit moldave est confirmé, tout comme la valeur 
infraconstitutionnelle des règles conventionnelles, ce 
qui, aux yeux des internationalistes, paraît «absurde, 
théoriquement non fondé et non-justifié».38 

 Selon les internationalistes, les normes convention-
nelles bénéficient d’un rang supralégislatif; la supério-
rité des traités est certaine et se déduit des formulations 
du texte constitutionnel.39 Ce rang supralégislatif est 
nécessairement constitutionnel car l’interprétation 
de la Constitution se fait au regard des normes de ces 
traités bénéficiant de la même force juridique que la 
loi fondamentale moldave.40 Toutefois, les internati-
onalistes précisent que ce n’est que si les normes de 
droit international trouvent une formulation identique à 
celles consacrées par la Constitution, qu’elles jouissent 
d’une force juridique analogue à la Constitution.41 Or, 
le Professeur Nicolae Osmochescu retient aussi un 
autre argument en faveur du rang constitutionnel des 
normes conventionnelles lié, cette fois-ci, aux règles 
de modification des dispositions constitutionnelles dans 
le domaine des droits de l’Homme.42 Selon lui, les dis-
positions constitutionnelles se référant à la protection 
des droits et libertés de l’homme relèvent d’un régime 

spécial, plus «rigide» que les autres normes et, du fait 
que la Constitution prévoit expressément qu’«on ne 
saurait procéder à aucune révision [de la Constitution], 
si cela viserait la suppression des droits et libertés 
fondamentaux de l’individu, ainsi que la garantie [de 
leur mise en oeuvre]».43 Or, les traités internationaux 
en matière des droits de l’Homme connaissent éga-
lement une procédure de modification très complexe 
qui, selon lui, s’avèrerait impossible.44 Ainsi, ces traités 
doivent être regardés comme de réelles garanties en la 
matière, de la même façon que la Charte fondamentale 
moldave avait entériné une réelle garantie contre une 
éventuelle limitation de l’action des traités et, cela, en 
vertu du principe de primauté des règles internationales 
en droit moldave.45 Ainsi, les dispositions de l’article 
4 de la Constitution moldave seraient susceptibles 
de modifications uniquement dans la mesure où ces 
remaniements n’excluraient ni ne limiteraient l’action 
des règles conventionnelles.46

Toutefois, les internationalistes semblent retenir 
la thèse selon laquelle le traité pourrait avoir un rang 
infraconstitutionnel, lorsque la norme constitutionnelle, 
bien que plus restrictive que le traité international, est 
clairement formulée et écarterait ainsi toute possibilité 
d’interprétation.47 Ainsi, les dispositions du premier 
paragraphe de l’article 4 de la Constitution ne seront 
pas susceptibles d’application et cela du fait que le texte 
constitutionnel n’est pas davantage susceptible d’être 
interprété. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait 
appel à une quelconque modification de la Constitution 
car cette dernière a le rang de loi suprême dans l’Etat et 
«toute loi ou tout acte juridique en contradiction avec 
les dispositions de la Constitution n’ont pas de force 
juridique».48 Ainsi, dans la hiérarchie des normes de 
droit interne telle qu’énoncée par Hans Kelsen49, une 
telle norme aurait une force juridique supérieure à 
celle du droit international.50 Du point de vue du droit 
international, la situation s’inverse, cela du fait de la 
primauté du droit international sur le droit interne.51 
Une éventuelle trangression de la norme internatio-
nale engagerait ainsi la responsabilité internationale 
de l’Etat moldave et cela principalement en vertu de 
l’omission de donner suite au principe de droit interna-
tional pacta sunt servanda. Or, cette hypothèse resterait 
théoriquement peu probable car, en vertu des clauses 
générales de réception du droit international en droit 
interne, la Moldova est tenue de procéder en amont 
de la ratification d’un traité, à la révision de la Charte 
fondamentale.52 Une telle approche nous paraîtrait 
davantage utile car, en cas de conflit, la Constitution 
se soumettrait au principe de la primauté du droit in-
ternational et cela «basculerait» la garantie juridique 
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de la suprématie de la loi fondamentale dans un Etat de 
droit. En pratique, cette hypothèse ne serait davantage 
souhaitable car la protection des droits et libertés de 
l’individu serait aussi mise en cause, donc, affaiblie. 

La doctrine constitutionnelle semblerait envisager 
plusieurs hypothèses susceptibles d’application en ce 
qui concerne la force juridique d’un traité international 
en droit moldave eu égard aux normes fondamentales 
dans l’Etat moldave.53 Selon les constitutionnalistes, 
la règle conventionnelle bénéficierait majoritairement 
d’un rang infraconstitutionnel.54 Une opinion, bien 
qu’isolée dans la doctrine de droit constitutionnel, 
défend le rang supraconstitutionnel du droit conven-
tionnel dans l’ordre juridique moldave.55 Or, une telle 
interprétation du rapport hiérarchique entre le droit 
conventionnel et le droit interne, serait, selon Tudor 
Drăganu, illusoire et contraire aux fins de l’article 4 
de la Constitution.56 

De manière générale, bien que les constitutionna-
listes semblent ne pas réfuter le critère hiérarchique 
d’applicabilité des normes conventionnelles, leurs 
développements s’opposeraient toutefois à une ré-
ception moniste des règles internationales en droit 
moldave. Plusieurs situations peuvent être envisagées 
en cas de conflit des règles conventionnelles et des 
normes nationales. Lorsque la consécration d’un droit 
ou d’une liberté de l’individu est différemment pré-
sentée tant au niveau national qu’international et que 
la Constitution ne confère qu’une protection inférieure 
au traité international, la règle constitutionnelle serait 
interprétée et appliquée au regard des dispositions 
internationales.57 A contrario, lorsque la Constitution 
offre une protection plus renforcée au niveau national, 
la norme internationale devra s’effacer au détriment 
de la norme interne la plus protectrice; donc, aucune 
modification de la Constitution ne s’imposerait.58 Si le 
traité offre certaines garanties pour lesquelles la Charte 
fondamentale est muette, le justiciable pourrait bénéfi-
cier de la protection conférée par les normes internati-
onales en vertu de l’application de la loi de ratification 
du traité en question; ce qui confère au traité une force 
juridique identique à celle de la loi de ratification en 
droit interne, donc, inférieure à la Constitution.59 Il 
semblerait ainsi que les constitutionnalistes manifes-
tent une certaine résistance concernant la réception du 
droit international en droit moldave telle qu’envisagée 
par les internationalistes dans le domaine des droits et 
libertés de l’homme. 

En guise de conclusion, le choix moldave de 
l’incorporation de la CEDH dans le droit interne 
traduit l’ouverture de l’Etat sur le droit international, 
en général, et sur le droit européen, en particulier. La 

tendance relevée par la pratique des anciens Etats du 
bloc totalitaire, des nouvelles démocraties européen-
nes60, semble se confirmer aussi pour la Moldova. 
Celle-ci accorde au moins un rang supralégislatif aux 
traités portant sur les droits de l’Homme. Bien que la 
Constitution n’en dispose pas pareillement pour les 
autres textes internationaux, par différents arguments 
d’interprétation, la même conclusion est aussi valable 
dans les autres domaines régis par les règles de droit 
international.
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SUMMARY
The main goal of the peaceful settlement of international disputes in the Third Millennium is to gu-

arantee the respect for peace and security through international regulations in force. Elaboration and 
establishment of rules and norms for peaceful settlement of disputes is a permanent concern of politicians, 
statesmen, ambassadors and international law authors. International law has established a system of 
principles and norms, institutions, mechanism and procedures enables to ensure the process of peaceke-
eping, peace making and peace building. The states are invited to take relevant international legal steps 
for settling peacefully theirs disputes, actions based on commonly recognized norms and principles of 
international law included in treaties, conventions and other documents.

R
statelor pentru valorificarea propriilor interese şi o stare 
de legalitate în dreptul internaţional public. Războiul 
era considerat astfel şi ca un mijloc legitim pentru re-
zolvarea diferendelor internaţionale, existând în acest 
sens un drept de a recurge la război (jus ad bellum).

Pe parcursul istoriei, războiul a preocupat lumea 
cel puţin sub două aspecte: pe de o parte, este de men-
ţionat atitudinea faţă de acest fenomen, aprecierea lui 
din punct de vedere politic şi juridic ca fiind justificat 
şi admisibil în calitate de mijloc de soluţionare a dife-
rendelor în relaţiile internaţionale; pe de altă parte, este 
evidentă şi preocuparea pentru crearea şi respectarea 
unor reguli privind modul de ducere a războiului, care 
să-i limiteze efectele la necesităţile stricte ale operaţi-
unilor militare şi să evite consecinţele nefaste faţă de 
persoanele şi bunurile afectate de conflict.

O perioadă îndelungată poziţia faţă de recurgerea la 
război în relaţiile internaţionale a cunoscut evoluţii lente 
manifestate îndeosebi la nivelul concepţiilor, atitudinii 
morale şi mai puţin pe planul reglementărilor juridice şi 
internaţionale. Deşi unii gânditori condamnau războiul 
în sine pentru ororile pe care le presupune, concepţiile 
lor nu depăşeau dorinţa de a găsi modalităţi de a se 
evita un război, fără a preconiza scoaterea acestuia în 
afara legii, eliminarea lui din viaţa societăţii.

În viziunea cercetătorului român V.Creţu, evoluţia 
concepţiilor şi instituţiilor juridice privind recurgerea 
la forţă în relaţiile internaţionale a parcurs mai multe 
etape istorice, şi anume:

a) folosirea forţei fără limitări semnificative, indi-
ferent sub ce formă s-ar prezenta aceasta, consacrarea 

EVOLUŢIA  POLITICO-jURIDICă  A  FOLOSIRII  FORŢEI 
îN  RELAŢIILE  INTERNAŢIONALE
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ealitatea istorică arată că, multă vreme, războiul 
(recurgerea la forţă) a fost un instrument legitim al 

dreptului celui mai tare, idealizarea şi absolutizarea 
războiului, considerat ca formă firească şi principală, 
aproape exclusivă, de rezolvare a diferendelor (epoca 
sclavagistă şi Evul mediu);

b) apariţia şi dezvoltarea unor obiceiuri şi regle-
mentări juridice scrise privind pornirea războiului şi 
modul de ducere a acestuia, procedurile de arbitraj, 
conciliere şi alte proceduri pentru evitarea conflictelor 
armate, precum şi a unor norme statuând asupra unor 
motive acceptate ca legale pentru justificarea recurgerii 
la război (începuturile epocii moderne);

c) interzicerea în principiu a războiului ca instrument 
al politicii naţionale, însoţită de garanţii de securitate în 
cadrul Societăţii Naţiunilor, dar grevată de numeroase 
excepţii şi rezerve care diminuau considerabil sfera şi 
forma interdicţiei;

d) consacrarea drept principiu fundamental al 
dreptului internaţional nerecurgerea la forţă şi la ame-
ninţarea cu forţa împotriva suveranităţii, integrităţii 
teritoriale şi independenţei politice a statelor sau în 
orice alt mod incompatibil cu scopurile şi principiile 
Cartei Naţiunilor Unite.

Aşadar, în perioada antică războiul constituia, de re-
gulă, calea de soluţionare a diferendelor dintre state, dat 
fiind faptul că relaţiile internaţionale erau determinate 
în special de lupta pentru cucerirea de teritorii, acapa-
rarea de sclavi sau menţinerea hegemoniei în anumite 
zone geopolitice. În acele timpuri, pacea constituia 
doar o pauză dintre războaie sau ordinea temporară 
impusă cu forţa de către un stat mai puternic. Cu toate 
acestea, perioada antichităţii a generat, totuşi, anumite 
idei şi instituţii în domeniul de referinţă, deşi cu un 
impact restrâns.
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Bunăoară, statele-cetăţi greceşti aveau reguli destul 
de bine conturate încă din secolul al V-lea î. Chr. pentru 
evitarea unor conflicte, folosind uneori alianţele poli-
tico-militare în acest scop, recurgând la arbitraj sau la 
mediaţiune pentru soluţionarea unor diferende cu pri-
vire la frontiere sau la comerţ. Ele supuneau declararea 
războaielor unor solemnităţi prealabile obligatorii, re-
cunoşteau neutralitatea, respectau unele reguli privind 
umanizarea războiului. Astfel, în epoca helenistică a 
Greciei antice poate fi atestat deja germenele ideii că 
războiul este mijlocul extrem la care puteau recurge 
conducătorii, după ce toate posibilităţile de a rezolva 
conflictul prin tratative diplomatice se epuizau.

Totodată, şi în Roma antică, chiar dacă cuceririle 
teritoriale constituiau un element de bază al politicii, iar 
preocuparea pentru impunerea unor limite conflictelor 
armate era mai redusă, totuşi, unele reguli, preluate în 
special de la greci, se aplicau.

Evul mediu timpuriu a constituit o perioadă de 
puternic regres în respectarea unor reguli restrictive 
referitoare la modul de ducere a războiului, deşi erau 
foarte frecvente. Explicaţia rezidă în concepţia epocii 
care idealiza războiul, considerat a fi ocupaţia cea mai 
demnă de clasa nobiliară, „poezia existenţei” acesteia, 
un privilegiu acordat de divinitate regilor şi nobililor 
care, recurgând la război, nu numai că nu săvârşeau un 
act condamnabil ci, dimpotrivă, se conformau voinţei 
divine.

Cu toate acestea, însă, se afirmă, totodată, ideea 
creării unor sisteme internaţionale pentru înlăturarea 
războiului ca mijloc de soluţionare a diferendelor 
dintre state.

În acest context, mai multe personalităţi ale timpului 
au lansat idei importante pentru „soluţionarea pe cale 
amiabilă a diferendelor internaţionale” (P.Dubois), 
„instituirea unor organisme internaţionale în acest sens” 
(E.Crucé), „interzicerea şi condamnarea războaielor” 
(H.Grotius) etc.

Pacea Westphalică din 1648 încheiată prin semnarea 
a două tratate, de la Münster şi Osnabrück, care a pus 
capăt războaielor religioase, constituie un moment de 
referinţă în evoluţia reglementărilor privind recurgerea 
la forţă în relaţiile internaţionale.

Cruzimile fără precedent săvârşite de combatanţi în 
cazul acestor războaie, ca şi consecinţele deosebit de 
distructive pe care le-au produs, au determinat transfor-
mări adânci în conştiinţa epocii şi în atitudinea statelor, 
conturându-se clar ideea necesităţii unor instituţii poli-
tice şi juridice în stare să evite războaiele dezastruoase 
sau să le limiteze consecinţele. Documentele semnate la 
încheierea păcii cuprindeau prevederi, conform cărora 
se crea, pentru prima oară în istoria omenirii, un sistem 

coerent de relaţii internaţionale bazat pe echilibrul 
de forţe, care avea menirea să limiteze posibilitatea 
recurgerii la război pentru soluţionarea diferendelor 
dintre state, acesta fiind permis în baza tratatelor numai 
în ultimă instanţă, sub sancţiunea statelor semnatare 
pentru cei ce nu respectau prevederile tratatelor. Ast-
fel, părţile se angajau să supună orice diferend dintre 
ele unei înţelegeri amiabile sau procedurii obişnuite a 
justiţiei, iar dacă după un termen de trei ani diferendul 
nu putea fi soluţionat prin aceste proceduri, semnatarii 
erau obligaţi să se alăture părţii lezate pentru respinge-
rea ofensei ce i-a fost adresată.

În această perioadă se cristalizează şi unele insti-
tuţii ale dreptului internaţional clasic privind folosirea 
forţei (retorsiunea, represaliile, blocada paşnică etc.) 
şi se încearcă o circumscriere a motivelor admise ca 
legale pentru declanşarea războiului. În acelaşi timp, 
cunosc o mai solidă fundamentare regulile juridice 
privind modul de desfăşurare a operaţiilor militare. 
Legile şi obiceiurile războiului, bazate în Evul mediu 
timpuriu pe principiul cavalerismului, cu efect limitat 
doar la relaţiile dintre nobili, se îmbogăţesc acum cu 
două principii fudnamentale, care vor influenţa decisiv 
evoluţia ulterioară a dreptului internaţional în domeniul 
regulilor privind conflictele armate:

– principiul necesităţii, potrivit căruia forţele armate 
ale părţilor beligerante trebuie să fie folosite exclusiv 
în scopul de a înfrânge rezistenţa inamicului şi de a 
obţine victoria;

– principiul umanitarismului, în virtutea căruia 
mijloacele militare folosite de către părţile angajate 
în conflict trebuie să fie îndreptate numai împotriva 
combatanţilor, nu şi a altor persoane care nu participă 
la ostilităţi, iar combatanţii trebuie să folosească numai 
asemenea arme şi metode de luptă care să servească 
scoaterii din luptă a inamicului şi nu producerii unor 
suferinţe inutile sau exterminării fizice a celorlalţi 
combatanţi.

Pe parcursul secolul al XVII-lea şi începutul se-
colului al XIX-lea are loc o intensificare a relaţiilor 
internaţionale, începând să se contureze unele principii 
ale dreptului internaţional modern (respectarea suvera-
nităţii, egalităţii în drepturi a naţiunilor, neintervenţia 
etc.) cu impact important asupra evoluţiei dreptului 
internaţional spre restrângerea posibilităţii de a se 
recurge la război în relaţiile dintre naţiuni. 

Mişcările pacifiste care au apărut la începutul se-
colului al XIX-lea, iar din a doua jumătate a secolului 
au început să aibă o organizare internaţională şi să ţină 
congrese universale în favoarea păcii, au avut un rol 
important în conştientizarea necesităţii de a fi limitat cât 
mai mult posibil dreptul statelor de a declara şi purta 
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războaie şi de a achiziţiona teritorii pe această cale, 
accelerând adoptarea de reglementări specifice în acest 
domeniu şi promovând principii noi, mai îndrăzneţe în 
relaţiile dintre state.

Astfel, concepţia potrivit căreia războiul constituie 
un mijloc de ultim recurs, atunci când celelalte mijloace 
folosite se dovedesc insuficiente, a devenit dominantă 
în epocă, contribuind în mare măsură la dezvoltarea 
procedurilor de soluţionare paşnică a diferendelor şi 
la afirmarea ideii renunţării la război ca mijloc de re-
zolvare a problemelor litigioase dintre state.

În procesul de cristalizare şi dezvoltare a dreptului 
internaţional privind condiţiile recurgerii la forţă în 
relaţiile dintre state un moment important îl reprezintă 
Conferinţele de pace din 1899 şi 1907.

Cu toate că primele consacrări în instrumentele de 
drept internaţional a principiului reglementării paşni-
ce a dirferendelor internaţionale au fost reflectate în 
Tratatul de Pace de la Paris (1856), mai cuprinzător 
acestea au fost incluse în Convenţiile de la Haga din 
1899 şi 1907, prin care s-a reuşit sistematizarea şi per-
fecţionarea procedurilor diplomatice de reglementare 
a diferendelor, consacrarea în categoria mijloacelor 
paşnice a arbitrajului şi instituţionalizarea jurisdicţiei 
internaţionale.

La Conferinţa de la Haga din 1899 a fost adoptată 
Convenţia pentru aplanarea conflictelor internaţionale, 
fiind instituită Curtea Permanentă de Arbitraj cu sediul 
la Haga. În art.1 al Convenţiei se prevede: „În scopul 
de a preveni, pe cât e posibil, recurgerea la forţă în 
raporturile dintre state, puterile semnatare convin să 
depună toate eforturile pentru a asigura reglementarea 
paşnică a diferendelor internaţionale”. În termeni simi-
lari este redactat şi art.1 al Convenţiei din 1907. Aceste 
prevederi erau însă declarative, deoarece nu obligau 
statele să-şi pună politica în acord cu ele.

În art.2 al ambelor Convenţii se afirmă: „Părţile 
semnatare au căzut de acord ca, în cazul unei con-
fruntări sau neînţelegeri serioase, înainte de a recurge 
la arme, să apeleze, pe cât vor permite împrejurările, 
la bunele oficii sau la mediere din partea uneia sau 
câtorva părţi semnatare”. Expresia „pe cât vor permi-
te împrejurările” făcea această declaraţie dependentă 
direct de voinţa fiecărei părţi la diferend şi, lăsând la 
discreţia părţilor alegerea, nu era o fază obligatorie 
pentru soluţionarea diferendului. Mai mult ca atât, în 
Convenţie a fost introdus un articol special (art.7), în 
care era indicat: „Recurgerea la mediere, în lipsa unei 
înţelegeri, nu poate avea prin consecinţele sale pre-
venirea, încetinirea sau reţinerea mobilizării sau altor 
măsuri pregătitoare pentru război... Dacă medierea se 
desfăşoară în cazul acţiunilor militare deschise, atunci 

ea, în lipsa altor înţelegeri, nu întrerupe operaţiile mi-
litare curente”.

Cea de-a doua Conferinţă de Pace de la Haga, din 
1907, realizând o codificare mai amplă a mijloacelor 
de soluţionare paşnică a diferendelor dintre state, a 
adoptat o convenţie care cuprinde prevederi mai deta-
liate privind bunele oficii şi medierea (art.2-8), comi-
siile internaţionale de anchetă (art.9-369), arbitrajul 
internaţional, inclusiv procedura arbitrală (art.37-90) 
şi, totodată, a creat condiţii pentru instituirea, pe cale 
bilaterală, a unui nou mijloc de soluţionare paşnică – 
concilierea internaţională.

Dar nici cea de-a doua Convenţie nu a prevăzut 
obligaţia de rezolvare pe cale paşnică a diferendelor 
internaţionale, ci numai recomandarea de a se folosi 
mijloace paşnice, aşa încât recurgerea la calea paşnică 
şi la oricare dintre mijloace era facultativă.

Printre meritele ce pot fi recunoscute celor două 
convenţii se înscrie faptul că ele au codificat unele 
din regulile războiului, cum sunt cele referitoare la 
forţa armată, teatrul de război, mijloacele de ducere a 
războiului, inclusiv interzicerea unor arme şi metode 
de luptă, ocupaţia militară, precum şi cele privind 
persoanele protejate în conflictul armat, constituind 
şi astăzi norme aplicative, deşi ulterior au cunoscut 
importante dezvoltări.

Limitarea recurgerii la forţă şi legalizarea războ-
iului în perioada interbelică

În continuare, încheierea primului război mondial 
a pus în faţa lumii problema reoganizării relaţiilor 
politice dintre state în noile condiţii istorice, prin in-
stituirea unor garanţii împotriva eventualelor tendinţe 
agresive ale statelor învinse, precum şi prin realizarea 
unui sistem general de asigurare a păcii.

La baza organizării păcii şi a preîntâmpinării răz-
boaielor s-a încercat a se pune principiul securităţii 
colective, o politică de reducere a armamentelor la un 
minim compatibil cu securitatea fiecărui stat şi crearea 
unei asociaţii generale a statelor, Societatea Naţiunilor, 
care să aplaneze conflictele, să facă imposibile înţele-
gerile şi alianţele rivale şi să asigure statelor garanţii 
pentru independenţa şi integritatea lor. Asociaţia era 
menită să funcţioneze ca o forţă colectivă superioară 
oricărei alte forţe, individuale sau rezultate din gruparea 
unor state, şi să se creeze astfel cadrul politic şi juri-
dic pentru o acţiune colectivă împotriva eventualului 
agresor.

Principiul securităţii colective, consacrat în Pactul 
Societăţii Naţiunilor (Pactul Ligii Naţiunilor), adop-
tat la Conferinţa de Pace de la Versailles din 1919, 
constituia, în comparaţie cu alte sisteme de securitate 
cunoscute anterior în istoria relaţiilor dintre state, cum 
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sunt echilibrul de puteri, alianţele politico-militare etc., 
un important progres în ideea de organizare a păcii şi 
de limitare a folosirii forţei armate.

În concepţia Pactului Societăţii Naţiunilor, secu-
ritatea colectivă avea de îndeplinit două funcţii: de a 
preveni, sau, în ultimă instanţă, de a reprima prin acţiuni 
conjugate bazate pe angajamente anterior asumate, ori-
ce agresiune împotriva statelor asociate, de a încuraja 
rezolvarea paşnică a diferendelor.

În baza acestui Pact, statele membre se angajau să 
accepte anumite obligaţii de a nu recurge la război, 
respectiv, în cazul în care apare un diferend între ele, îl 
vor supune fie procedurii arbitrale sau unei reglementări 
judiciare, fie Consiliului spre examinare. Pactul a creat 
şi un nou mijloc de soluţionare a diferendelor – justiţia 
internaţională.

Pactul Societăţii Naţiunilor a făcut o separare juri-
dică între războaiele licite şi cele ilicite şi a proclamat 
principiul că un război între două state interesează 
întreaga comunitate internaţională, reprezentată de     
Societatea Naţiunilor, încetând a fi o problemă parti-
culară a statelor aflate în conflict.

Războiul de agresiune, având drept scop schimbări 
teritoriale sau obţinerea de avantaje politice, era în prin-
cipiu interzis de art.10 şi 12 ale Pactului, sub garanţia 
tuturor statelor membre, prevăzându-se şi măsurile ce 
se puteau lua împotriva statului care, încălcând aceste 
prevederi, recurgea la război contrar angajamentelor 
asumate (art.16): ruperea imediată a oricăror rapor-
turi cu statul respectiv, încetarea tuturor formelor de 
comunicare, a relaţiilor financiare etc., iar în ultimă 
instanţă – intervenţia armată a statelor membre pentru 
respingerea agresiunii.

În detalierea acestor principii, Pactul cuprindea, 
însă, mecanisme destul de greoaie, ceea ce a făcut foarte 
dificilă intervenţia colectivă în cazurile concrete.

Potrivit prevederilor Pactului, războiul continua a fi 
considerat ilicit în următoarele patru ipoteze:

când un stat declara război în temeiul unui ar-1) 
bitraj, al unui raport unanim al Consiliului ori al unei 
hotărâri a Adunării Societăţii, după un moratoriu de 
3 luni;

când Consiliul sau Adunarea n-au putut adopta 2) 
o hotărâre în unanimitate, cu majoritatea cerută, în ce 
priveşte situaţia ce le-a fost prezentată;

când un stat considera că un diferend este o pro-3) 
blemă a sa internă, iar Consiliul confirmă aceasta;

în cazul în care într-un conflict era implicat un 4) 
stat nemembru al Societăţii, care nu acceptase proce-
durile preliminare prevăzute de Pact, întrucât pentru 
statele nemembre se aplica dreptul „clasic” de a recurge 
la război.

Se poate observa că, deşi, în principiu, războiul 
era interzis, prin reglementările de detaliu el era doar 
proceduralizat, limitat şi supus unor condiţii prelimi-
nare, în care procedurile de soluţionare paşnică erau 
obligatorii, ceea ce constituia totuşi un progres enorm 
faţă de situaţia anterioară.

Consolidarea sistemului de securitate prin crearea 
unor mecanisme de limitare a recurgerii abuzive la forţă 
a continuat atât prin eforturi ale Societăţii Naţiunilor, 
cât şi prin raporturile bilaterale dintre state, concreti-
zate în încheierea unor tratate de colaborare regională, 
cum au fost: Mica Înţelegere (România, Cehoslovacia 
şi Iugoslavia) şi Înţelegerea Balcanică (România, 
Iugoslavia, Grecia şi Turcia), mai multe acorduri de 
reglementare paşnică a diferendelor: Tratatul general 
de arbitraj interamerican (1929), Pactul de neagresiu-
ne şi conciliere de la Rio de Janeiro din 1933 (Pactul 
Saavedra-Lamas) etc.

În acest context, Tratatul general de renunţare la 
război din 1928 (Pactul de la Paris, sau Pactul Briand-
Kellogg) apare ca un moment de o deosebită importan-
ţă. Potrivit acestuia, părţile contractante, care în scurt 
timp au devenit majoritatea statelor lumii (în 1939 erau 
deja 63 state), declarau solemn în numele popoarelor 
respective că ele condamnă recurgerea la război pentru 
rezolvarea neînţelegerilor internaţionale şi renunţă la 
el în fapt ca instrument de politică naţională în relaţi-
ile lor mutuale, recunoscând, totodată, că rezolvarea 
diferendelor dintre ele, de orice natură ar fi, trebuie 
să se facă întotdeauna prin mijloace paşnice. Cu toate 
acestea, însă, Tratatul nu specifica nici o procedură de 
constrângere colectivă destinată să reprime violarea sa 
şi, ca una dintre principalele sale limitări, interzicea 
doar recurgerea la război, nu şi alte forme de utilizare 
a forţei sau ameninţarea cu forţa.

Pactul din 1928 completa Pactul Societăţii Naţi-
unilor, interzicând războiul de agresiune chiar şi în 
situaţiile (menţionate anterior), în care, potrivit proce-
durilor Societăţii Naţiunilor, ar mai fi fost permis. La 
acest subiect Nicolae Titulescu afirma că în limitele 
stabilite de Pact „războiul se reducea fie la dreptul 
natural de legitimă apărare, la care nu s-a renunţat, fie 
la pedepsirea de către colectivitate a celor care înfrâng 
legile sale acceptate”.

Ca urmare a interzicerii războiului de agresiune s-a 
simţit nevoia definirii cu mai multă precizie a noţiunii 
de agresiune, deci a condiţiilor în care un stat care 
încalcă interdicţia de a recurge la război să fie declarat 
ca atare şi sancţionat potrivit normelor internaţionale. 
Respectiv, au fost încheiate trei convenţii de definire 
a agresiunii, cu conţinut identic, semnate la Londra în 
zilele de 3-5 iulie 1933 între un număr redus de state. 
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Însă, în textul acestora poate fi regăsită doar o explicare 
a agresiunii armate, ignorându-se alte forme ale agre-
siunii, cum ar fi cea politică sau economică.

Potrivit Convenţiilor de la Londra, este considerat 
agresor statul care, sub rezerva acordurilor în vigoare 
între părţile în conflict, comite cel dintâi faţă de un alt 
stat una dintre acţiunile următoare: declară război, atacă 
cu forţele sale armate teritoriul, navele sau aeronavele, 
cu sau fără declaraţie de război, blochează naval coas-
tele sau porturile, acordă spijin grupurilor înarmate 
formate pe teritoriul său, care au invadat teritoriul altui 
stat, ori refuză, în pofida cererii statului invadat, să ia pe 
teritoriul său toate măsurile pentru a lipsi acele grupuri 
de orice ajutor sau protecţie. 

Cel mai important este că Convenţiile prevedeau, 
totodată, că nici un considerent de ordin economic, 
politic, militar sau de altă natură nu va putea servi drept 
cauză sau justificare pentru o agresiune.

nerecurgerea la forţă şi la ameninţarea cu                          
forţa – principiu fundamental al dreptului internaţio-
nal contemporan

Condamnarea şi interzicerea războiului în cadrul 
dreptului internaţional nu a avut efectele scontate pe 
planul politicii mondiale, agresiunile săvârşite de unele 
state atât în Europa, cât şi pe alte continente culminând 
cu declanşarea celui de-al doilea război mondial.

Imensele distrugeri de vieţi omeneşti şi bunuri 
materiale, suferinţele de nedescris impuse popoarelor 
de acel război au determinat eforturi susţinute în sen-
sul că, prin crearea unei noi organizaţii internaţionale 
universale, prin formularea de noi principii de drept, 
să se împiedice declanşarea altor războaie, să se inter-
zică folosirea forţei şi a ameninţării cu forţa în relaţiile 
dintre state.

Odată cu crearea Organizaţiei Naţiunilor Unite pro-
cesul de cristalizare a principiilor şi normelor privind 
asigurarea securităţii internaţionale şi interzicerea re-
curgerii la forţă în relaţiile dintre state cunoaşte un nou 
salt calitativ. Întregul sistem de principii şi de organiza-
re al ONU are la bază abolirea războiului de agresiune 
şi asigurarea realizării practice a securităţii tuturor 
statelor împotriva folosirii ilegale a forţei, prohibirea 
recurgerii la forţă în relaţiile internaţionale rezultând 
atât din concepţia şi structura Cartei, din scopurile şi 
principiile pe care le consemnează, cât şi, direct sau 
indirect, din majoritatea prevederilor acesteia.

Carta ONU exprimă în Preambulul său hotărârea 
statelor membre de a-şi uni eforturile pentru menţinerea 
păcii şi securităţii internaţionale în vederea izbăvirii 
generaţiilor ce urmează „de flagelul războiului, care, 
în cursul unei vieţi de om, a provocat de două ori ome-
nirii suferinţe nespuse” şi, în acest scop, de a accepta 

principii şi a institui metode „care să garanteze că forţa 
armată nu va fi folosită altfel decât în interesul comun”, 
prin luarea de măsuri colective pentru prevenirea şi 
înlăturarea ameninţărilor împotriva păcii şi pentru re-
primarea actelor de agresiune sau a altor încălcări ale 
păcii (art.1 pct.1 din Cartă).

Potrivit art.2 pct. 4 al Cartei, membrii organizaţiei 
„se vor abţine în relaţiile lor internaţionale de a recurge 
la ameninţarea cu forţa sau la folosirea ei, atât împo-
triva integrităţii teritoriale ori independenţei politice 
a vreunui stat, cât şi în orice alt mod incompatibil cu 
scopurile Naţiunilor Unite”.

Spre deosebire de reglementările din perioada      
Societăţii Naţiunilor, care condamnau doar războiul de 
agresiune, Carta ONU realizează un progres important, 
stabilind o interdicţie ce vizează o sferă mai largă de 
acte bazate pe forţă, incluzând nu doar recurgerea la 
forţa armată, ci şi altă formă de recurgere la forţă con-
trar principiilor promovate de ONU. Interzicerea forţei 
şi a ameninţării cu forţa a dobândit astfel un caracer 
general, odată cu Carta ONU obligaţia statelor de a nu 
recurge la forţă în relaţiile internaţionale fiind ridicată 
la rangul de principiu al dreptului internaţional.

După consacrarea lui în Carta ONU, principiul nere-
curgerii la forţă a cunoscut un larg proces de reafirmare 
şi consolidare prin variate documente adoptate în cadrul 
forumului mondial sau în afara lui. Dintre acestea sunt 
de menţionat ca semnificative: Rezoluţia nr.2131 (XXI) 
din 1968 privind inadmisibilitatea intervenţiei în afa-
cerile interne ale altor state şi protejarea independenţei 
şi suveranităţii lor, care delară intervenţia ca fiind o 
agresiune; Rezoluţia nr.2160 (XXI) din 1966 privind 
respectarea strictă a interdicţiei de a recurge la amenin-
ţarea sau la folosirea forţei în relaţiile internaţionale şi 
a dreptului popoarelor la autodeterminare; Declaraţia 
referitoare la principiile dreptului internaţional privind 
relaţiile prieteneşti şi cooperarea dintre state în confor-
mitate cu Carta ONU (1970); Declaraţia asupra întăririi 
securităţii internaţionale (1970) etc.

De asemenea, principiul a fost reafirmat prin nu-
meroase declaraţii politice ale unor conferinţe inter-
naţionale, el figurează în acordurile bi- şi multilaterale 
de asistenţă mutuală, iar actele constitutive ale unor 
organizaţii internaţionale cu vocaţie regională, cum 
sunt Pactul Ligii Arabe (1945), Carta Organizaţiei 
Statelor Americane (1948), Carta Organizaţiei Uni-
tăţii Africane (1963), consemnează condamnarea 
războiului şi angajamentul statelor membre de a nu 
recurge la forţă în relaţiile lor internaţionale. Se poate 
astfel afirma că practic nu există tratat politic înche-
iat după adoptarea Cartei ONU care să nu reafirme 
într-un fel sau altul angajamentul statelor semnatare 
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de a nu recurge la forţă în relaţiile lor reciproce sau 
cu alte state.

Actul final al Conferinţei pentru Securitate şi Co-
operare în Europa, semnat la Helsinki la 1 august 1975, 
în care este cuprinsă „Declaraţia privind principiile 
care guvernează relaţiile reciproce dintre statele parti-
cipante”, consemnează hotărârea statelor europene de 
a respecta şi a pune în practică, fiecare dintre ele în re-
laţiile cu celelalte state participante, indiferent de orice 
considerent, un număr de principii fundamentale, între 
care figurează şi nerecurgerea la forţă şi la ameninţarea 
cu forţa. Ele şi-au reafirmat, totodată, hotărârea de a 
respecta şi de a face efectivă în relaţiile lor reciproce 
nerecurgerea la forţă şi la ameninţarea cu forţa, de a se 
abţine de la orice manifestare de forţă vizând obligarea 
altui stat de a renunţa la drepturile sale suverane, ca şi 
de la orice act de constrângere economică şi de a depune 
toate eforturile pentru a reglementa în mod exclusiv 
prin mijloace paşnice orice diferend dintre ele, a cărui 
continuare ar fi susceptibilă să ameninţe menţinerea 
păcii şi securităţii europene.

Se poate observa existenţa în cadrul dreptului in-
ternaţional a unui consens asupra principiului de drept 
internaţional al nerecurgerii la forţă, ca parte compo-
nentă a fondului principal de norme şi principii de drept 
cunoscut ca jus congens, de la care nu se poate deroga 
decât cu riscul unor sancţiuni din partea comunităţii 
internaţionale.

Documentele politice şi juridice adoptate ulterior 
Cartei ONU au extins situaţiile şi domeniile de interdic-
ţie a folosirii forţei, dând un conţinut mai larg acestui 
principiu. Principalele elemente ce definesc astăzi 
conţinutul interdicţiei privind recurgerea la forţă sau la 
ameninţarea cu forţa în relaţiile internaţionale sunt: 

– recurgerea la ameninţarea cu forţa sau la folosirea 
forţei, indiferent de forma de manifestare a acesteia, 
împotriva integrităţii teritoriale ori a independenţei 
politice a oricărui stat, sau în orice alt mod contrar 
scopurilor Naţiunilor Unite, constituie o violare a 
dreptului internaţional;

– războiul de agresiune, precum şi orice alte acte 
bazate pe forţa armată, constituie o crimă împotriva 
păcii, care angajează răspunderea în virtutea dreptului 
internaţional;

– statele au obligaţia de a se abţine de la propagan-
da în favoarea războiului şi, în general, în favoarea 
oricărei recurgeri la forţă prin încălcarea dreptului 
internaţional;

– ocupaţiile militare şi achiziţiile teritoriale, ca 
şi orice alt avantaj obţinut ca urmare a recurgerii la 
ameninţarea cu forţa sau la folosirea acesteia, sunt 
ilegale;

– sunt interzise folosirea sau ameninţarea cu folosi-
rea forţei atât pentru violarea frontierelor internaţionale 
existente sau pentru rezolvarea diferendelor teritoriale, 
cât şi pentru violarea liniilor de demarcaţie sau de ar-
mistiţiu stabilite printr-un acord internaţional; 

– statele au obligaţia de a se abţine de la organizarea 
sau încurajarea actelor de război civil sau de terorism 
pe teritoriul altui stat, de la sprijinirea sau participarea 
la acestea şi de la tolerarea pe teritoriul propriu a unor 
activităţi organizate în scopul comiterii unor asemenea 
acte, ca şi de la organizarea sau încurajarea organiză-
rii de forţe neregulate sau de bande înarmate ori de 
mercenari pentru săvârşirea de incursiuni pe teritoriul 
altui stat;

– măsurile de constrângere care ar lipsi popoarele 
de dreptul de a dispune de ele însele, de drepturile lor 
la autodeterminare, la libertate şi independenţă, sunt 
contrare dreptului internaţional.

De rând cu aceste momente importante care cir-
cumscriu conţinutul principiului nerecurgerii la forţă 
sau la ameninţarea cu forţă în relaţiile internaţionale, 
instrumentele juridice internaţionale (în special, Carta 
ONU) nu au evitat totuşi să reglementeze situaţiile în 
care se poate recurge în mod legal la folosirea forţei 
armate. Dar acest subiect va fi supus investigaţiei în 
cadrul unui alt demers ştiinţific.
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SUMMARY
The Moldovan Code of civil procedure expressly provides for the grounds for declaring the second 

appeal. Their classification based on various criteria is important from both the theoretic and practical 
perspective, contributing to a better understanding of their essence, as well as to their proper interpreta-
tion. Various classifications proposed by legal scholars are subject to analysis in the article. 

T
apel sunt clasificate în literatura de specialitate în 
mai multe categorii, în funcţie de diferite criterii. 
Procesualistul rus S.I. Kaţ divizează încălcările 
esenţiale ale normelor de drept procedural care, 
în mod necondiţionat duc la casarea hotărârii, în 
trei categorii: 1) încălcări ale principiilor procesului 
civil; 2) încălcări ale garanţiilor procesuale acordate 
participanţilor la proces; 3) încălcări ce ţin de per-
fectarea necorespunzătoare a actelor de procedură.1 
Aplicarea în practică a acestei clasificări întâmpină 
unele dificultăţi. Astfel, încălcarea regulilor cu privire 
la limba procesului poate fi plasată în prima categorie, 
fiind un principiu al procesului civil. Totodată, această 
încălcare poate fi atribuită şi la a doua categorie, de-
oarece este una dintre garanţiile procesuale acordate 
participanţilor la proces. În mod similar, judecarea 
pricinii în absenţa unui participant la proces reprezintă 
o încălcare a principiului contradictorialităţii, dar şi o 
încălcare a garanţiei dreptului la apărare. Dezavantajul 
acestei clasificări constă în lipsa unui criteriu cert ce ar 
permite distingerea mai multor categorii caracterizate 
prin calităţi proprii specifice.

M.G. Avdiukov clasifică temeiurile de ordin pro-
cedural de casare necondiţionată a hotărârii în patru 
categorii: 1) ce ţin de nerespectarea independenţei şi 
imparţialităţii judecătorului (pricina a fost judecată de 
un judecător care nu era în drept să participe la exami-
narea ei; hotărârea nu este semnată de judecător sau 
este semnată de judecătorul nemenţionat în hotărâre); 
2) ce ţin de nerespectarea cerinţelor principale ale 
formei procesuale (pricina a fost judecată în absenţa 
unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat 
locul, data şi ora şedinţei de judecată; instanţa a solu-
ţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate 
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emeiurile de ordin procedural pentru declara-
rea recursului împotriva deciziilor instanţei de 

în proces); 3) ce ţin de încălcarea regulilor privitor la 
limba procesului; 4) neîntocmirea procesului-verbal 
al şedinţei de judecată.2 Clasificarea propusă de acest 
autor este mai exactă din punctul de vedere al delimi-
tării temeiurilor recursului. Totuşi, în opinia noastră, 
având o anumită importanţă teoretică, divizarea a 
şase temeiuri în patru categorii nu este reuşită pentru 
aplicarea practică.

Procesualistul bulgar J.Stalev distinge trei categorii 
de hotărâri în funcţie de încălcarea comisă: hotărâri 
nule, hotărâri inadmisibile şi hotărâri incorecte. Se 
consideră hotărâri nule acele hotărâri care au fost emi-
se de un complet format ilegal, hotărârile nesemnate 
sau cele emise cu încălcarea normelor de competenţă 
generală. Sunt inadmisibile hotărârile emise în prici-
nile în care reclamantul nu avea dreptul la acţiune în 
sens procesual. Comiterea celorlalte încălcări duce la 
recunoaşterea hotărârii drept incorectă.3

V.Juikov clasifică temeiurile de ordin procedural de 
casare necondiţionată a hotărârii în două categorii: 1) în-
călcările normelor de drept procedural ce atrag nulitatea 
hotărârii adoptate (pricina a fost judecată de un judecător 
care nu era în drept să participe la examinarea ei; hotă-
rârea nu este semnată de judecător sau este semnată de 
judecătorul nemenţionat în hotărâre; în dosar lipseşte 
procesul-verbal al şedinţei de judecată); 2) încălcările 
ce atrag nulitatea dezbaterilor judiciare (pricina a fost 
judecată în absenţa unui participant la proces căruia nu 
i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată; în 
judecarea pricinii au fost încălcate regulile cu privire la 
limba procesului; instanţa a soluţionat problema drep-
turilor unor persoane neantrenate în proces).4 

Ultimele două clasificări se întemeiază pe opiniile 
expuse la mijlocul secolului trecut cu privire la deli-
mitarea dintre casarea hotărârii şi declararea nulităţii 
acesteia. Adepţii acestei concepţii (S.N. Abramov, 
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M.A. Gurvici) au aplicat prin analogie instituţiile de 
drept material – rezoluţiunea şi declararea nulităţii ac-
tului juridic civil, extinzându-le la instituţiile de drept 
procedural. Potrivit acestor autori, o hotărâre nulă nu 
a avut şi nici nu are forţă juridică; prin urmare, ea nu 
trebuie să fie casată cu efecte pentru viitor, ci urmează a 
fi recunoscută ab initio nulă în baza unei cereri ce poate 
fi înaintată oricând. Aceste concepţii au fost criticate 
în literatura de specialitate sovietică, menţionându-se 
că instanţa de control judiciar nu poate să acţioneze 
formal prin anularea (declararea nulităţii) unei hotărâri, 
ci trebuie să verifice temeinicia şi legalitatea hotărârii 
în întregime.5 

Se impune remarcat faptul că instituţia declarării 
nulităţii hotărârii şi-a găsit consfinţire legală în une-
le state europene. Acţiunea cu privire la declararea 
nulităţii unei hotărâri judecătoreşti („die Nichtigke-
itsklage”), drept modalitate de reluare a procesului, 
este prevăzută în § 579 C.proc.civ. al Germaniei şi în        
§529 C.proc.civ. al Austriei. Acest model a fost preluat 
şi în Codul de procedură civilă al Georgiei (art.422). 
O instituţie similară, sub denumirea de contestaţie în 
anulare, este reglementată în art.317 C.proc.civ. al Ro-
mâniei. Fiind introdusă în 1996, contestaţia în anulare, 
drept cale extraordinară de atac după exemplul român, 
se aplica şi în Republica Moldova până la intrarea în 
vigoare a noului Cod de procedură civilă.

Esenţa acţiunii cu privire la declararea nulităţii unei 
hotărâri judecătoreşti constă în posibilitatea anulării 
acesteia, cu efect retroactiv, la cererea participanţilor la 
proces. Temeiurile de declarare a nulităţii unei hotărâri, 
nesusceptibile de interpretare extensivă, sunt prevăzute 
expres şi exhaustiv de lege, reprezentând cele mai grave 
încălcări ale normelor de drept procedural. Formulate în 
mod diferit, ele se rezumă la examinarea pricinii civile 
de către un complet ilegal şi la examinarea pricinii în 
lipsa unei părţi (reprezentantului acesteia) care nu a 
fost citată legal. Aceste temeiuri au un caracter acce-
soriu, putând fi invocate numai în cazuri în care nu au 
constituit, din motive obiective, obiect al controlului 
din partea instanţelor de apel şi de recurs. Termenul 
de înaintare a acestor acţiuni curge de la data când 
persoana interesată a aflat despre existenţa temeiului 
de nulitate şi, de regulă, nu este pasibil repunerii. Con-
form doctrinei, aplicarea în practică a acestei instituţii 
trebuie să asigure o îmbinare armonioasă a principiului 
stabilităţii şi securităţii raporturilor juridice, pe de o 
parte, şi a principiului legalităţii, pe de altă parte.6 Din 
aceste considerente, depunerea unor asemenea acţiuni 
este interzisă la expirarea unui anumit termen de la data 
când hotărârea judecătorească a rămas irevocabilă (în 
Germania – 5 ani). În caz de declarare a nulităţii unei 

hotărâri, pricina civilă se rejudecă de la început. Însă, 
această soluţie, din cauza interpretării stricte a norme-
lor, se întâlneşte rareori în practica judiciară.7 

Aşadar, evidenţierea, în sistemul temeiurilor de 
ordin procedural de declarare a recursului, a încălcări-
lor ce atrag nulitatea hotărârii judecătoreşti prezintă o 
importanţă teoretică şi practică deosebită. Experienţa 
bogată a Germaniei şi Austriei de aplicare a instituţiei 
declarării nulităţii hotărârii ar putea constitui un obiect 
de examinare din partea legiuitorului moldovean.

Pătrunderea în esenţa încălcărilor de ordin pro-
cedural, care constituie temei de declarare a recur-
sului împotriva deciziilor instanţei de apel, impune 
clasificarea acestora şi în funcţie de alte criterii. În 
opinia noastră, clasificarea temeiurilor de declarare a 
recursului în absolute şi relative, comune şi speciale 
ar permite înţelegerea mai profundă a acestora din 
punct de vedere teoretic şi ar asigura aplicarea lor mai 
corectă în practică. 

În funcţie de caracterul încălcării invocate, temeiuri-
le de declarare a recursului pot fi clasificate în temeiuri 
absolute şi temeiuri relative.8 Temeiuri absolute ale 
recursului constituie încălcările esenţiale ale normelor 
de drept procedural, care sunt enumerate expres în 
Codul de procedură civilă. Ele constituie încălcări ale 
principiilor fundamentale ale procesului civil şi, fiind 
constatate necondiţionat, duc la casarea deciziei, indi-
ferent de influenţa lor asupra modului de soluţionare 
a pricinii. Temeiuri relative ale recursului sunt acele 
încălcări ale normelor de drept procedural care atrag 
casarea deciziei instanţei de apel numai cu condiţia că 
ele au dus sau au putut duce la soluţionarea eronată a 
pricinii. În ipoteza acceptării propunerilor înaintate mai 
sus privind formularea temeiurilor de declarare a recur-
sului împotriva deciziilor instanţei de apel, importanţa 
acestei clasificări ar consta în următoarele: 

– temeiurile absolute sunt prevăzute expres de lege, 
ducând la casarea oricăror hotărâri; temeiurile relative 
nu sunt enumerate în lege, fiind stabilite în fiecare caz 
concret de către instanţa de control judiciar; 

– temeiurile absolute vizează încălcările comise 
atât în instanţa de apel, cât şi în instanţa de fond; te-
meiurile relative vizează numai încălcările comise în 
instanţa de apel;

– temeiurile absolute se verifică în toate cazurile din 
oficiu de către instanţa de recurs; temeiurile relative 
sunt controlate numai la cererea recurentului;

– în cazul temeiurilor absolute, recurentul trebuie să 
demonstreze numai existenţa lor, fără a fi necesară şi 
demonstrarea influenţei acestora asupra hotărârii ataca-
te; în cazul temeiurilor relative, recurentul urmează nu 
numai să invoce în cererea de recurs încălcarea comisă, 
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ci şi să argumenteze în ce mod aceasta a dus sau a putut 
duce la soluţionarea eronată a pricinii.

Din punctul de vedere al persoanei ale cărei interese 
sunt protejate, temeiurile de declarare a recursului pot 
fi clasificate în temeiuri comune şi temeiuri speciale. 
Temeiurile comune sunt stabilite în interesele justiţiei. 
Temeiurile speciale apără interesele unor persoane con-
crete. Din categoria temeiurilor absolute au un caracter 
special temeiurile prevăzute la lit.b) şi c) alin.(3) art.400 
C.proc.civ. (pricina a fost judecată în absenţa unui par-
ticipant la proces căruia nu i s-a comunicat locul, data 
şi ora şedinţei de judecată; în judecarea pricinii au fost 
încălcate regulile cu privire la limba procesului). Aceste 
încălcări nu pot fi aplicate în detrimentul intereselor 
participanţilor la proces protejate prin aceste norme. 
În această ordine de idei, hotărârea judecătorească 
nu poate fi casată pe motivele prevăzute la lit.b) şi c)   
alin.(3) art.400 C.proc.civ. în lipsa solicitării partici-
pantului care nu a fost citat legal, respectiv nu posedă 
limba în care s-a desfăşurat procesul, deoarece aceasta 
ar însemna aplicarea temeiului de casare contrar menirii 
lui. Clasificarea temeiurilor de declarare a recursului 
în temeiuri comune şi temeiuri speciale se corelează 
cu interesul drept condiţie substanţială înaintată faţă de 
recurent. Interesul constă în dorinţa de înlăturare prin 
decizia instanţei de recurs a acelor efecte negative pe 
care decizia instanţei de apel şi, după caz, hotărârea 
primei instanţe le produc asupra statutului juridic al 
recurentului. Deci, importanţa prezentei clasificări 
constă în următoarele:

– temeiurile comune sunt stabilite în interesele 
justiţiei, ele pot fi invocate de către oricare participant 
la proces şi fără limite de către instanţa de recurs din 
oficiu; temeiurile speciale sunt stabilite în interesele 
unor persoane concrete şi pot fi invocate numai de 
acestea sau din oficiu, însă numai în interesele lor;

– recursul în care se invocă temeiuri relative poate fi 
declarat numai de către anumiţi participanţi la proces, 
asemenea recurs declarat de către alţi participanţi la 
proces urmează a fi recunoscut inadmisibil. 
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SUMMARY
The disclosure of the content of intellectual property reciprocal relations with the Internet needs to be 

approached exclusively with the development and influence of this network over social relations. These 
are the most essential and specific moments of the study object we have proposed to research. 

As any other phenomenon, the Internet is in the process of development. Proceeding from this, during 
the research we have to realize how this process is running. In order to capture the essence of relations 
settlement linked to the usage of the World Wide Web, the target of our research is not only the analysis 
of the history of development of this phenomena, but also the way it works.

The analysis of the Internet system allows us to draw the following conclusions. From the point of view of 
the material structure, the Internet is a little bit decentralized, because there is a reduced number of electronic 
channels for information exchange between countries. However, as far as its logical structure is concerned, 
it is a system with the highest level of centralization and hierarchy settlement. In the centre of this system 
there are located well known root servers, controlling which means controlling The World Wide Web.

P
la societatea industrială la cea informaţională, fiind 
informatizate toate sferele şi direcţiile de activitate. 
Pentru mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova reţeaua 
globală Internet a devenit astăzi un fenomen la fel de 
obişnuit ca şi mijloacele tipărite de informare în masă, 
televiziunea sau radioul. Tehnologiile informaţionale 
repede devin un important stimulent vital al dezvol-
tării proprietăţii intelectuale. Totodată, în societatea 
contemporană proprietatea intelectuală influenţează 
în mod direct progresul tehnico-ştiinţific, problemele 
economice şi sociale, nivelul de dezvoltare a omului 
şi, în consecinţă, bunăstarea naţiunii. 

Cea mai mare din lume reţea de ordinatoare Inter-
net este rezultatul dezvoltării acestor tehnologii; ea 
a oferit omenirii posibilităţi noi pentru schimbul de 
proprietate intelectuală. După cum menţionează D.Iu. 
Şestakov, „fenomenul proprietate intelectuală continuă 
să rămână, în mare măsură, dacă nu misterios, apoi greu 
de înţeles”.1 Complexităţile în privinţa reglementării 
juridice a proprietăţii intelectuale survin din cauza 
naturii ei variabile şi a creşterii permanente a impor-
tanţei ei atât pentru utilizarea nemijlocită cu scopul de 
a obţine profit, cât şi pentru satisfacerea altor necesităţi 
ale oamenilor. Soluţionarea acestor noi probleme tre-
buie să se bazeze nu doar pe elaborarea unor rezolvări 
tehnologice noi, dar şi pe o vastă activitate creativă de 
norme juridice.

Tehnologiile contemporane permit a deschide hota-
rele pentru proprietatea intelectuală, ceea ce uşurează 
esenţial schimbul de cunoştinţe ştiinţifice între persoane 
din diferite state, de asemenea asigură posibilitatea 

ANALIzA  FUNCŢIONăRII  REŢELEI  INTERNET,  
INFLUENŢA  EI  ASUPRA  RELAŢIILOR  SOCIALE

Irina ŢoNoVA, 
magistru în drept, lector universitar (USM)

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

de a lua cunoştinţă de diverse obiecte ale proprietăţii 
intelectuale nu în limitele unui oraş sau chiar ţară, ci în 
limitele globului pământesc. După cum subliniază N.N. 
Lebedeva, „majoritatea problemelor Internetului au o 
natură globală şi necesită eforturi comune ale ţărilor. 
Aplicarea normelor de drept locale faţă de asemenea 
raporturi de drept, fără a se ţine cont de legislaţia altor 
ţări, poate fi ineficientă. Aceasta necesită o atenţie 
prioritară faţă de elaborarea normelor de drept, direcţi-
onate spre reglementarea Internetului, la nivel de drept 
internaţional, prin încheierea şi executarea acordurilor 
internaţionale universale”.2

Dezvoltarea tehnologiilor noi, în primul rând a celor 
informaţionale, unde nu există substanţă materială, de 
fapt destabilizează sistemul tradiţional al drepturilor 
de autor, iar extinderea Internetului în genere creează 
probleme principial noi – economice, de drept, tehno-
logice. Apărarea juridică deseori nu merge în pas cu 
accelerarea proceselor inovatoare şi chiar poate veni 
în contradicţie atât cu interesele creatorului de product 
nou (copiere nesancţionată), cât şi cu ale consumato-
rului (utilizarea brendurilor false şi altele). În ţările 
dezvoltate, unde s-au ciocnit în mod serios cu nece-
sitatea perfecţionării legislaţiei privind proprietatea 
intelectuală în limitele Internetului, atenţie deosebită 
se acordă aducerii legislaţiei în corespundere cu ra-
porturile în continuă schimbare. Ţinând cont de natura 
transnaţională a reţelei Internet, apare necesitatea de a 
modifica şi actele internaţionale existente.

Reglementarea juridică a chestiunilor privind apă-
rarea drepturilor de autor în reţeaua Internet poate fi 
extrem de variată în sistemele juridice ale diferitelor 
ţări. Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale 

erioada contemporană de dezvoltare a civiliza-
ţiei pe Terra se caracterizează prin tranziţia de 
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(OMPI), la care din 11.03.1993 este parte şi Republica 
Moldova3, se ocupă activ de crearea bazei internaţiona-
le de drept şi de unificarea continuă a normelor în sfera 
prorietăţii intelectuale în reţeaua Internet. 

În cadrul celei de-a doua Conferinţe internaţio-
nale cu privire la comerţul electronic şi proprietatea 
intelectuală, organizată de OMPI în anul 2002, au 
fost formulate următoarele chestiuni, care astăzi sunt 
deosebit de complexe:

• apărarea drepturilor deţinătorilor de proprietate in-
telectuală de utilizarea lor ilegală în reţeaua Internet;

• determinarea juridică a noţiunilor proprii doar 
comerţului electronic (numele de domen, site-ul şi 
altele);

• crearea şi elaborarea normelor de drept de către 
ţările participante şi unificarea continuă a legislaţiei la 
nivel de drept internaţional.4

OMPI accentuează, de asemenea, necesitatea de 
a aduce legislaţia internă a ţărilor participante în co-
respundere cu exigenţele contemporane, dictate de 
aplicarea pretutindeni a tehnologiilor informaţionale. 
În virtutea acestui fapt, Republica Moldova nu trebuie 
să rămână în urmă de alte ţări în ce priveşte perfecţio-
narea legislaţiei privind proprietatea intelectuală pentru 
a asigura nivelul necesar de garanţii în scopul ocrotirii 
obiectelor proprietăţii intelectuale, reieşind din exi-
genţele contemporane. Altfel, cetăţenii statului nostru 
nu-şi vor putea realiza potenţialul intelectual atât în 
activitatea comercială, cât şi în cea instructivă. Aceasta 
va conduce la scăderea ritmurilor creşterii economice şi 
la pierderea izvorului de mare valoare pentru schimbul 
de proprietate intelectuală – a reţelei Internet. 

În conformitate cu Strategia Naţională de edificare 
a societăţii informaţionale – „Moldova electroni-
că”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 255 din 
09.03.2005, „informaţia a devenit nu numai un factor 
major al procesului de producere, dar şi una din resur-
sele la fel de importante, cum sunt energia, petrolul, 
metalele etc., obţinând, totodată, o calitate deosebită: 
ea nu se epuizează, ci, dimpotrivă, valoarea ei creşte cu 
atât mai mult, cu cât este mai intens şi frecvent folosi-
tă, iar utilizarea ei conduce la crearea de noi valori”.5 
Astfel, aplicarea tehnologiilor contemporane de prelu-
crare şi transmitere a informaţiei are un rol decisiv atât 
pentru sporirea competitivităţii economiei, extinderea 
posibilităţii de integrare a ei în sistemul mondial al 
comerţului electronic, cât şi pentru sporirea eficienţei 
proceselor de dirijare statală la toate nivelurile şi pentru 
integrarea ţării în Uniunea Europeană. 

Ţinând cont de faptul că Moldova a pornit pe calea 
integrării mondiale în procesele schimbului de informa-
ţie, perfecţionarea legislaţiei interne cu privire la ocro-
tirea proprietăţii intelectuale în aspectul reţelei globale 
Internet este una dintre direcţiile prioritare. Dezvăluirea 
conţinutului relaţiilor reciproce ale proprietăţii intelec-
tuale cu reţeaua Internet necesită să înceapă nemijlocit 
cu dezvoltarea şi influenţa acestei reţele asupra relaţiilor 

sociale. Acestea şi sunt momentele specifice esenţiale 
ale obiectului studiului pe care ni l-am propus.

Ca şi orice alt fenomen, Internetul este în proces 
de dezvoltare. Reieşind din aceasta, în cursul studierii 
trebuie să ne dăm bine seama de modul cum decurge 
acest proces. Pentru a pătrunde în esenţa reglementă-
rii raporturilor legate de utilizarea reţelei Internet, în 
centrul atenţiei noastre va fi nu doar istoria dezvoltării 
acestui fenomen, dar vom analiza şi cum funcţionează 
în principiu Internetul, pentru ca, respectiv, să-i dăm 
definiţia. 

Aşadar, ce este Internetul? Nu mai mult decât un 
ansamblu al reţelelor de ordinatoare. Aceste reţele se 
unesc, în diferite moduri, între ele pentru a forma un 
tot indivizibil, pe care astăzi îl şi numim reţea Internet. 
Denumirea provine de la îmbinarea de cuvinte „reţele 
unite reciproc” – INTERconnected NETworks. În drep-
tul internaţional nu există definiţia juridică a noţiunii 
„reţea Internet”. Cu toate acestea, termenul Internet atât 
de ferm a intrat în uz, încât a devenit internaţional şi 
este comun pentru majoritatea limbilor din lume. 

În doctrină există diferite definiţii ale termenului 
Internet, între care: a) sistemul informaţional de 
calculatoare unite pe baza protocolului dintre reţele;    
b) spaţiu informaţional; c) mediul în care se află 
subiecţii societăţii; d) ansamblul de raporturi sociale 
informaţionale în mediul virtual.6

În sistemul de drept din ţara noastră, definiţia ter-
menului Internet este inclusă în Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova cu privire la Concepţia Portalului 
guvernamental, nr.916 din 06.08.2007.7 Conform 
pct.1.1. din Concepţia enunţată, Internetul este definit 
ca o reţea publică mondială de computere interconec-
tate, ce asigură accesul la resursele informaţionale 
amplasate în această reţea. Internetul poate fi privit 
ca o reţea de reţele locale de calculatoare, interconec-
tate prin intemediul rooterelor. Ca termeni înrudiţi se 
folosesc: Intranetul şi Extranetul.8 

O altă definiţie a termenului Internet este inclusă 
în Regulamentul cu privire la modul de publicare a 
informaţiei pe paginile oficiale ale autorităţilor admi-
nistraţiei publice în reţeaua Internet.9 În conformitate 
cu pt.2 din hotărârea sus-numită, Internetul este defi-
nit ca o reţea informaţională globală de comunicaţii 
electronice, pe când reţeaua de comunicaţii reprezintă 
un complex de mijloace predestinate pentru asigurarea 
schimbului de date,10 iar totalitatea lor asigură realiza-
rea proceselor informaţionale. 

Determinarea Internetului ca reţea informaţională de 
comunicaţii electronice permite a delimita componenţa 
lui tehnică. Astfel, conform art.2 din Legea cu privire 
la comunicaţiile electronice,11 reţele de comunicaţii 
electronice sunt sisteme de transmisie şi, după caz, 
echipamente de comutare sau rutare, precum şi alte 
resurse care permit transmiterea semnalelor prin su-
port fizic, electromagnetic sau prin orice alte mijloace, 
incluzând reţele de comunicaţii prin satelit, reţele fixe 
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(cu comutare de circuite sau comutare de pachete, 
inclusiv Internet) şi reţele mobile terestre, reţele de 
transport al energiei electrice, în cazul în care acestea 
sunt utilizate şi pentru transmiterea semnalelor, reţele 
utilizate pentru difuzarea programelor audiovizuale, 
reţele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul 
informaţiei transmise. 

Reţeaua Internet, ca spaţiu informaţional, permite 
a evidenţia încă o caracteristică a reţelei: forma de 
prezentare a informaţiei în reţea se întemeiază pe ac-
ţiunea programelor de calculatoare. Reţeaua Internet 
s-a constituit în urma unirii diverselor reţele particu-
lare de calculatoare pe principii benevole, utilizând 
reţelele existente de comunicaţii pentru transmiterea 
datelor. Orice calculator conectat la Internet constituie 
o parte a reţelei. Fiecare utilizator foloseşte modemul 
cu ajutorul căruia se formează numărul de telefon 
pentru a se cupla cu provider-ul (IPS – Internet Ser-
vice Provider). 

Pentru accesul utilizatorilor din ţara noastră la Inter-
net (Dial-Up), Agenţia Naţională pentru Reglementare 
în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei 
(ANRCETI) a atribuit numere geografice din Planul 
Naţional de Resurse de numeraţii din blocul de numere 
„82100000 – 82199999”.12 În cazul în care utilizatorul 
se cuplează cu provider-ul, el devine parte a reţelei 
provider-ului. Provider-ul, la rândul său, se cuplează 
cu o reţea mai mare, în urma cărui fapt el devine parte 
a acestei reţele. Din aceste considerente, unii autori au 
definit că „Internetul este reţeaua reţelelor”.13

Pentru a asigura utilizatorilor locali accesul la ser-
viciile reţelelor virtuale ale companiei, de obicei cu 
ajutorul liniei telefonice sau al celei separate pentru 
acest scop, se utilizează aşa-numitele Puncte ale pre-
zenţei (POP – Point of Presence). Nu există, însă, o 
oarecare reţea unică de control. În schimb, există câteva 
reţele „de nivel superior” unite una cu alta cu ajutorul 
punctelor de accesibilitate la reţea (NAP – Network 
Access Points).

Noi utilizăm reţeaua Internet ca o noţiune indepen-
dentă, întrucât ea formează un mediu informaţional 
independent ce poate fi utilizat de către fiecare persoană 
care are acces la el. Orice ordinator cuplat la reţeaua 
Internet are un număr unic de identificare, denumit 
adresă IP.14 Este logic să ne punem întrebarea: cum se 
distribuie aceste numere? Spaţiul de adrese se distribuie 
în mod ierarhic. 

Organul cu denumirea IANA (Internet Assigned 
Numbers Authority)15 distribuie blocuri ale spaţiilor cu 
adrese Internet – Registrelor Regionale (RIR – Regional 
Internet Registries), care, la rândul lor, atribuie blocuri 
cu adrese IP Internet – Registrelor Locale (LIR Local 
Internet Registries), iar cele locale distribuie aceste 
adrese utilizatorilor finali. Actualmente, există patru 
Internet-Registre Regionale, care deţin dreptul de a 
distribui blocuri cu adrese IP: 1) apnic (Asia Pacific 
Network Information Centre) – pentru ţările Asiei şi 

regiunile Oceanului Pacific; b) arin (American Regis-
try for Internet Numbers) – pentru ţările Americii de 
Nord şi ţările Africii situate la sud de Sahara; c) lacnic 
(Regional Latin-American and Caribbean IP Address 
Registry) – pentru ţările Americii Latine şi unele insule 
Caraibe; d) ripe ncc (Reseaux IP Europeens) – pentru 
ţările Europei, Orientului Apropiat, Asiei Centrale şi 
ţările Africii, situate la nord de ecuator.

Rolul IANA se reduce la distribuirea adreselor IP 
din numărul adreselor libere Internet Registrelor Re-
gionale în dependenţă de necesităţile lor. Una dintre 
particularităţile esenţiale ale reţelei Internet este natura 
ei transnaţională. Iată de ce distribuirea adreselor IP are 
loc reieşind din următoarele principii: 
Unicitatea – orice adresă publică în Internet 

trebuie să fie unică. Aceasta este cerinţa principală 
care garantează că orice calculator din reţea poate fi 
identificat;
Agregarea – adresele publice în reţea să fie 

distribuite în mod ierarhic, ceea ce permite rutarilor 
(routers) să generalizeze informaţia. Acest principiu 
se mai numeşte şi rutare;
Eficienţa economică – adresele publice în reţea 

urmează a fi distribuite echitabil conform necesităţilor 
din reţeaua de utilizatori finali. Cu scopul de a maxima-
liza folosirea resurselor de adrese Internet, adresele IP 
se distribuie în raport cu necesităţile. Este inadmisibilă 
acumularea rezervelor de adrese;
Înregistrarea – este necesară înregistrarea distribu-

irii Internet-adreselor cu scopul de a asigura unicitatea 
şi de a obţine informaţie la toate nivelurile.16

De fiecare dată când utilizatorul final se conectează 
la reţeaua provider-ului pentru a ieşi în Internet, lui i 
se atribuie o adresă IP dinamică care se schimbă de la 
caz la caz. Respectiv, se recomandă să li se acorde uti-
lizatorilor, când este posibil, adrese dinamice. Pentru a 
acorda, însă, o adresă statică, este necesară o verificare 
specială. Sunt admisibile conectările statice ale web-
server-urilor permanent conectate la Internet şi, totuşi, 
este necesară verificarea. 

Toate distribuirile de adrese utilizatorilor finali ur-
mează a fi înregistrate în baza Whois RIPE. Şi totuşi, 
nu este necesar a înregistra în baza de date distibuirea 
adreselor IP statice unice (de exemplu, a celor ce uti-
lizează dial-up, ADSL şi a altora). Odată cu apariţia 
HTTP17 a decăzut necesitatea de a înscrie orice web-
site la o adresă IP separată. RIPE recomandă insistent 
utilizarea server-ului-gazdă pentru web-site-uri orientat 
spre marcarea prin cuvinte, dar nu prin adrese IP.18 
Respectiv, sistemul ierarhic presupune distribuirea 
blocurilor de adrese mai întâi Internet-Registrelor 
Regionale care distribuie blocuri de adrese Internet-
Registrelor Locale. Acestea, la rândul lor, distribuie 
adrese structurilor mai mici, care distribuie adrese 
concrete utilizatorilor finali.

Aceasta poate fi uşor demonstrat prin două exemple. 
Când utilizatorul foloseşte modemul şi linia telefonică 
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pentru a intra în Internet, el intră în reţeaua Internet-
provider-ului său. Provider-ul îi distribuie acestui 
utilizator o adresă dinamică, dintre adresele care au 
fost distribuite provider-ului de către Internet-Registrul 
Local. Iar Internet-Registrul Local, la rândul său, a 
distribuit adrese Internet-provider-ului dintre adresele 
care i-au fost distribuite de către Internet-Registrul 
Regional. Internet-Registrul Regional, însă, a distribuit 
adrese Internet-Registrului Local din numărul adreselor 
distribuite între cele patru Internet-Registre Regionale, 
după cum a fost indicat mai sus. 

Încă un exemplu. Cineva a intenţionat să-şi plaseze 
site-ul său în reţea. A încheiat contract cu provider-ul 
server-ului-gazdă (host). Provider-ul server-ului-gazdă 
i-a explicat utilizatorului cum să expună fişierele pe 
server-ul web. Providre-ul server-ului-gazdă a decla-
rat că site-ului îi va fi distribuită o adresă IP. Cum a 
fost, însă, în realitate? Provider-ul server-ului-gazdă 
i-a acordat utilizatorului adresă statică dintre adresele 
care i-au fost distribuite lui de către Internet-Registrul 
Local. Internet-Registrul Local din nou a primit adrese 
de la Internet-Registrul Regional.

Când reţeaua Internet se afla în stadiul de dez-
voltare iniţială, ea dispunea de un număr mic de 
calculatoare, unite între ele prin modemuri şi linii 
telefonice. Cuplarea putea fi efectuată doar indicând 
adresa IP a ordinatorului, cu care urma să aibă loc 
cuplarea. De exemplu, trebuia să se introducă adresa 
217.106.224.1. Nu era nici o problemă până când în 
reţea erau puţine ordinatoare. Însă, pe măsura sporirii 
numărului de ordinatoare în reţea situaţia devenea 
extrem de incomodă. 

Pentru a soluţiona problema, s-a decis mai întâi 
utilizarea fişierului cu text, de a cărui actualizare era 
responsabil Centrul Informaţional al Institutului de 
Cercetări din Stenford (Stanford Research Institute’s 
Network Information Center - SRI-NIC). Acest fişier se 
numea tabelul host-urilor (host table). În acest fişier cu 
text se aflau adresele IP şi denumirile corespunzătoare 
lor. Fişierul era actualizat de câteva ori pe săptămână. 
Administratorii de sistem scoteau fişierul actualizat 
(conform Protocolului FTP) şi actualizau server-urile 
cu nume de domen.19

Peste puţin timp acest fişier cu text a atins asemenea 
dimensiuni, încât era incomod de a lucra cu el. Deşi el 
făcea faţă sarcinii de asociere a denumirilor cu adrese, 
el totuşi nu era cel mai eficient mod de actualizare şi 
difuzare a informaţiei. Stabilitatea extinderii rapide 
a Internetului devenise problematică. Atunci, în anul 
1983, la Universitatea din Wisconsin a fost creat siste-
mul de nume de domen (dNS – Domain Name System), 
care este un registru electronic (bază de date) ce conţine 
adresele URL20 ale tuturor serviciilor Internet (inclusiv 
www) şi care în mod automat determină corespunde-
rea denumirilor de texte şi a adreselor IP. La început, 
numele de domene existau în formă de simple cuvinte 
din semne convenţionale (de exemplu, „USC-ISIF”), 

iar în octombrie 1984 au apărut primele domene de 
nivel superior cu destinaţie generală (gTLDs – generic 
Тор-Level Domains).21 

Conform documentului denumit RFC920, scopul 
domenului este asigurarea controlului utilizării nume-
lor. Cerinţele esenţiale faţă de domen sunt o urmare a 
necesităţii de a administra în mod responsabil numele 
de domene. Sistemul de domene reprezintă un sistem 
în formă de copac care constă din câteva domene de 
nivel superior. Domenele de nivel superior se divizează 
în domene de nivelul doi. Domenele de nivelul doi se 
divizează în domene de nivelul trei etc.

Administrarea domenului înseamnă verificarea 
distribuirii numelor în interiorul acestui domen şi asi-
gurarea accesului la nume şi informaţie legată de ele 
(de exemplu, la adrese) a utilizatorilor atât în interiorul, 
cât şi după limitele domenului.22 

Sistemul domenelor de primul nivel iniţial consta 
din: a) domenul ARPA, ceea ce constiuia rezultatul 
istoriei dezvoltării reţelei Internet; b) aşa-numitele 
domene după categorii gov (domen guvernamental), 
edu (domen instructiv), com (domen comercial), mil 
(domen militar) şi org (domen pentru organizaţii) 
etc.; c) aşa-numitele domene pentru ţări – md, ru, ro, 
(aici se utilizează semne convenţionale englezeşti 
pentru fiecare ţară. Ele constau din două litere, aşa-
zisă alpha 2).

Repetăm că în perioada iniţială sistemul DNS era 
predestinat anume pentru găsirea calculatoarelor şi 
oamenilor concreţi, dar nu a site-urilor. În calitate de 
exemplu indicat în RFC920 se utiliza numele de domen 
cezanne.mit.edu, cu ajutorul căruia se putea găsi ordi-
natorul ce aparţinea utilizatorului cu numele CEzannE. 
El era o parte componentă a reţelei Universităţii de 
tehnologii din Michigan, care, la rândul său, intra în 
domenul instructiv. 

Prezintă interes faptul că în sistemul DNS nu există 
o oarecare organizaţie responsabilă de actualizarea lui. 
Sistemul există în formă de bază de date distribuită şi 
plasată pe diverse server-uri din întreaga lume şi pe 
nici un server această bază de date nu este prezentată 
în totalitate. 

Odată cu apariţia unui număr mare de web site-uri, 
rolul principal al numelor de domene a început să se 
reducă la găsirea nemijlocită a site-urilor, dar nu a 
ordinatoarelor.

Principiul de bază, însă, al utilizării denumirilor cu 
texte pentru găsirea calculatoarelor în reţeaua Internet 
a rămas acelaşi. Este vorba despre asocierea adreselor 
IP cu litere şi cuvinte convenţionale. Astfel, pentru a 
nimeri pe site-ul iana, utilizatorul va memoriza adresa 
www.iana.org.

Totodată, este necesar de a înţelege şi a memoriza, 
că pentru ca orice ordinator să ia legătura cu server-ul 
nu se cere altceva decât o simplă adresă IP. Numele 
de domene sunt inventate pentru comoditatea oame-
nilor.
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Dacă ar trebui să memorizăm adresele IP ale tu-
turor site-urilor, pe care le vizităm în fiecare zi, am 
innebuni. Nu este în firea oamenilor să memorizeze 
consecutivitatea cifrelor. În schimb, ei memorizează 
bine cuvintele. Iată pentru ce sunt necesare numele 
de domene. În calitate de exemplu vom numi: www.
google.com – unul din căutătorii populari; artbiter.
wipo.int – site-ul Centrului OMPI pentru Arbitraj şi 
Intermediere (observaţi că el nu se începe cu www); 
ftp.microsoft.com – server FTP al companiei Microsoft 
(dar nu server-web, cu ajutorul căruia se poate viziona 
site-ul Microsoft.Com).

Segmentele adreselor numite anterior – md. ro. com. 
int. sunt nume de domene de nivel superior, sau nume 
de domene de nivelul unu.

Codul Republicii Moldova, atribuit de către Cor-
poraţia pentru Atribuirea Numelor şi Numerelor în 
Internet ICANN (IANA)23 în conformitate cu standartul 
internaţional ISO-3166 în calitate de nume al domenu-
lui de nivel superior pentru identificarea ţării în reţeaua 
globală Internet, este .md.24 Domenul de nivel superior 
.md se mai numeşte domen de nivelul unu. În domenul 
de nivel superior .md putem identifica domene de nive-
lul doi (nume de subdomene) a căror adresă în Internet 
este în formă de „www.[Nume de domen de nivelul doi].
md”.25 Există nume de domen de nivelul unu, inclusiv 
com, edu, gov, mil, net, org, precum şi combinaţii unice 
din două litere pentru fiecare ţară din lume.

În interiorul domenului de nivel superior există o 
listă colosală de domene de nivelul doi. De exemplu, în 
domenul de nivelul unu .com există nume de domene de 
nivelul doi google, yahoo, msn, microsoft şi milioane 
de alte nume.26 Conform pct.1.4. din Regulamentul cu 
privire la administrarea numelor în domenul de nivel 
superior .md din 28.08.2000,27 domenele de nivelul 
doi în domenul de nivel superior .md se mai numesc 
subdomene. În cadrul domenului de nivel superior .md 
sunt înregistrate subdomene pentru organele adminis-
traţiei publice centrale, pentru organele administraţiei 
publice locale şi instituţiile locale finanţate din bugetul 
de stat. Aceste subdomene nu se utilizează cu scopuri 
comerciale. De exemplu, subdomenele Prm.md – Pre-
zident.md; Prl.md – Parlament.md; Gov.md – Guvern.
md; republica.md; moldova.md; cu.md – Chişinău.md; 
un.md – Ungheni.md; st.md – Străşeni.md., în total 
47 de nume de subdomene geografice. Printre numele 
de subdomene generice în cadrul domenului de nivel 
superior .md în Regulamentul menţionat se enumeră: 
1) com.md – în acest subdomen sunt înregistrate enti-
tăţile comerciale (companii) din Republica Moldova 
(persoane juridice); 2) srl.md – în acest subdomen sunt 
înregistrate persoanele juridice din Republica Moldova 
care au statut de „Societate cu Răspundere Limitată”;     
3) sa.md – în acest subdomen sunt înregistrate persoa-
nele juridice din Republica Moldova care au statut de 
„Societate pe Acţiuni”; 4) net.md – în acest subdomen 
sunt înregistrate persoanele juridice din Republica 

Moldova care sunt prestatori de servicii de Internet 
(provider) în Republica Moldova, deţinători de noduri 
ale reţelelor de calculatoare; 5) org.md – în acest subdo-
men sunt înregistrate organizaţiile care nu se includ în 
alte domene nominalizate, acestea pot fi organizaţii de 
caritate, uniuni de comerţ, organizaţii nonguvernamen-
tale, grupuri politice, consilii educaţionale, instituţii 
profesionale din Republica Moldova; 6) acad.md – în 
acest subdomen sunt înregistrate instituţiile academi-
ce şi educaţionale din Republica Moldova, şi anume: 
universităţi, colegii, şcoli, organizaţii şi consorţiumuri 
educaţionale. 

Orice nume în limitele domenului de nivel superior 
trebuie să fie unic. Totodată, se permite de a utiliza 
nume identice în diverse domene de nivel superior. 
Primul cuvânt în adresă, de exemplu, în numele de 
domene expuse mai sus – www sau arbiter, este denumi-
rea host-ului (server-ul-gazdă pentru web-site-uri). El 
determină denumirea ordinatorului concret (cu adresă 
IP concretă) în domen. În orice domen se poate afla 
un număr colosal de host-uri, principalul, însă, este ca 
fiecare dintre ele să aibă un nume unic. Apropo, „www”, 
a cărui utilizare este atât de frecventă, reprezintă de-
numirea unui host. Pur şi simplu în perioada iniţială 
de formare a Internetului numele „www” se atribuia 
calculatorului la care se accesa utilizatorul pentru a 
putea vizita un anumit web-site. 

Există şi nume de domene constituite din trei sau mai 
multe părţi. De exemplu, www.bbc.co.uk. În acest caz, bbc. 
este numele de domen de nivelul trei (iar www – numele 
host-ului). Teoretic, este posibilă utilizarea aproximativ 
a 127 niveluri de nume de domene, însă, de fapt, nu se 
folosesc domene mai jos de nivelul patru. 

Întrucât toate numele din cadrul unui domen de 
nivelul întâi trebuie să fie unice, este necesar ca în 
listă să nu apară nume similare. De exemplu, în do-
menul com. nu pot exista nume identice. De aceasta 
are grijă compania Network Solutions. Înregistrarea 
numelor de domene se efectuează prin unul din câte-
va zeci de registratori care colaborează cu Network 
Solutions. Aceşti registratori introduc modificările 
în listele lor, iar Network Solutions, la rândul său, 
completează baza centralizată de date care, de obi-
cei, se mai numeşte baza whois, în care se păstreză 
informaţia despre posesorul şi numele server-ului 
pentru fiecare domen. În cazul de faţă, însă, este vorba 
anume de domenul com., în limitele căruia Network 
Solutions efectuează verificarea înregistrării numelor 
de domene. Cât priveşte domenele de nivelul trei, de 
exemplu, în limitele domenului microsoft,com, Net-
work Solutions nu efectuează verificarea înregistrării 
numelor de domene. Totodată, responsabilitatea pen-
tru înregistrarea numelor de domene de nivelul trei, în 
limitele domenului de nivelul doi microsoft. îi revine 
corporaţiei similare, pe al cărei nume este înregistrat 
acest domen de nivelul doi în limitele domenului de 
nivelul unu COM. 
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Sistemele DNS asigură funcţionarea reţelei Inter-
net din momentul culegerii de date de către utilizator 
în browser28 a adresei şi până la deschiderea site-ului 
pe monitor. Succint vom descrie cum funcţionează 
sistemul DNS din punctul de vedere al utilizatorului 
obişnuit. Deci, ce are loc din momentul în care utili-
zatorul culege în browser adresa şi până ce utilizatorul 
va vedea site-ul pe ecranul monitorului. 

• Utilizatorul se cuplează cu ajutorul modemului şi 
al liniei telefonice cu provider-ul său.

• Utilizatorul culege în browser adresa sau face clic 
pe referinţă. Să admitem că este vorba de adresa „http://
www.domain.com/file.htm”.

• Browser-ul împarte adresa pe componente – pro-
tocolul („http”), numele server-ului („www.domain.
com”) şi numele fişierului („file.htm”).

• Modulul sistemului operaţional al calculatorului 
său, responsabil de protocolul TCP/IP, transmite în 
privinţa numelui server-ului DNS interpelare adresată 
serverului indicat primul în configuraţia calculatorului. 
Acesta este DNS-server-ul provider-ului utilizatoru-
lui. 

• DNS-server-ul provider-ului caută în cache-ul 
său numele pe care l-a solicitat utilizatorul şi adresa IP 
asociată cu el. În cache-ul provider-ului nimeresc toate 
numele, care anterior au fost solicitate de către toţi utili-
zatorii reţelei provider-ului. Cache-ul se reînnoieşte cu 
regularitate, o dată pe zi, astfel încât comoditatea găsirii 
rapide a adresei să nu fie substituită cu incomoditatea 
primirii informaţiei primare.

Acum vom examina două posibilităţi. 
Prima: DNS-server-ul provider-ului găseşte nu-

mele de domen în cache-ul său. În acest caz, DNS-
server-ul provider-ului transmite clientului solicitant 
adresa IP, care este asociată cu acest nume de domen 
şi browser-ul se cuplează cu serverul pe această adresă 
IP. Prin protocolul HTTP browser-ul transmite server-
ului interpelarea GET, solicitând fişierul „http://www.
domain.com/file.htm”, iar serverul transmite HTML-
fişierul paginii-web browser-ului utilizatorului, care, 
la rândul său, prelucrează fişierul cu text, formând 
pagina-web şi utilizând limbajul HTML (HyperText 
Markup Language – limbaj de marcare, utilizat pentru 
crearea paginilor web în browser. Scopul HTML-ului 
este, în mare parte, prezentarea informaţiilor, reflecta-
rea paragrafelor, a fonturilor, a tabelelor etc.).

A doua: DNS-serverul provider-ului nu găseş-
te numele domenului în cache-ul său. În acest caz, 
DNS-serverul provider-ului caută acest nume în toate 
domenele, pentru care provider-ul menţine DNS, atât 
cel primar, cât şi cel secundar. Dacă şi a doua oară nu 
găseşte, atunci DNS-serverul provider-ului transmite 
interpelare la Root-Servers.Net sau la alt DNS-ser-
ver radicular, în cazul în care acest server nu este 
accesibil. DNS-server-ul radicular cercetează înre-
gistrările sale pentru domenul „com” şi găseşte în-
registrarea pentru domenul solicitat. După aceasta 

DNS-server-ul radicular transmite datele cu privire 
la numele server-urilor domenului solicitat (primare, 
secundare şi suplimentare, dacă există) DNS-server-
ului provider-ului.

Acum DNS-server-ul provider-ului dispune de 
adresa DNS-server-ului domenului solicitat, de aceea 
trimite interpelarea www.domen.com. DNS-server-
ului domenului solicitat. DNS-server-ul domen.com. 
transmite adresa IP host-ului www DNS-server-ului 
provider-ului care memorizează datele despre adresa 
IP pe care a primit-o acum o clipă în cache-ul său. 
Fenomenal este, însă, că toate procesele din acest lanţ 
se execută în părţi de secundă. 

Astfel, este evident că şi distribuirea adereselor 
IP, şi distribuirea numelor de domene se efectuează 
în Internet în mod centralizat prin delegarea împuter-
nicirilor de la structurile superioare de înregistrare la 
cele inferioare. Ce importanţă are acest sistem pentru 
funcţionarea întregii reţele? Să ne amintim că adrese-
le IP şi numele de domene sunt unice. Ele niciodată 
nu se repetă.

Prezenţa adreselor IP este o condiţie necesară pentru 
primirea informaţiei din reţea şi plasarea ei în reţea, iar 
prezenţa numelui de domen permite a plasa informaţia 
mai eficient. Altfel spus, structura logică, numită sis-
tem de adresare, nu este mai puţin importantă pentru 
funcţionarea Internetului, decât cea fizică (structură 
materială). Esenţa există datorită faptului că există 
aceste două structuri. 

Deci, analiza sistemului Internet ne permite să for-
mulăm următoarele concluzii. Din punctul de vedere 
al structurii sale materiale, Internetul ca reţea globală 
de calculatoare, cuprinde un număr redus de canale 
electronice pentru schimb de informaţii între state, iar 
din punctul de vedere al structurii logice Internetul 
este un sistem de cel mai mare grad de centralizare şi 
reglementare ierarhică. În centrul acestui sistem se află 
cunoscutele servere de root, controlul asupra cărora 
înseamnă control asupra Internetului. Astfel, examinând 
sistemul de distribuire a adreselor IP şi numele de domen 
care există astăzi în Reţea, constatăm că, pentru a iniţia 
unele relaţii cu ajutorul Internetului, utilizatorul trebuie 
să dispună de adresă IP, iar pentru plasarea efectivă a 
informaţiei în Reţea este necesar un nume de domen. 
Şi adresele IP, şi numele de domene se fixează în sis-
temul de registre organizate în mod ierarhic. Registrul 
principal (superior) se păstrează în serverele de root ale 
Reţelei. Înregistrarea adreselor IP şi a numelor de domen 
o efectuează persoanele private, care ţin controlul asupra 
serverelor respective. Relaţiile dintre aceste persoane 
apar în baza contractelor civile, care, de asemenea, sunt 
organizate în mod ierarhic, adică sunt fondate conform 
principiului de delegare a împuternicirilor. Prima sursă a 
tuturor împuternicirilor privind atribuirea şi înregistrarea 
adreselor IP, deci veriga centrală a sistemului registrato-
rilor Reţelei este ICANN, în a cărei componenţă intră, 
în special,         Comitetul Consultativ privind sistemul 
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serverilor de root (Root Server System Advisory Com-
mittee sau RSSAC), care reuneşte operatorii serverelor 
menţionate anterior. Sistemul de adresare în Internet şi 
puterea ce o reprezintă nu constituie generarea voinţei 
juridice a cuiva. Aceasta este o parte a realităţii ce ne 
înconjoară, la fel ca şi schimbarea anotimpurilor. Inter-
netul este organizat aşa cum există el astăzi. Şi ierarhia 
sistemului de adrese constituie unul dintre elementele de 
formare a sistemului reţelei. Internetul nu poate exista 
fără această ierarhie, întrucât fiecare instalaţie terminală, 
conectată la el, trebuie să se identifice şi să se delimiteze 
de mulţimea de alte instalaţii. Aceasta se poate obţine 
doar dispunând de un sistem de registre bine ajustat, 
după cum a fost descris anterior. 
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SUMMARY
In criminal law, among the forms of manifestation of the disposition character of the person’s will is 

listed the consent of the individual to damage his own interests. A subjective right, such as the right to 
health, covers the faculty of the holder to exercise, to dispose of it; however, the criminal law, draws a 
limit beyond which this proper freedom becomes abusive. Thus, the person’s consent to causing damage 
to his own health or bodily integrity, regarded as an act capable of generating legal consequences, is 
governed by permissible limits of those social values that the holder can be entitled to exercise unfettered. 
For these reasons, through this investigation, we conclude that in order to assign a probative content to 
the consent of the person to damage his health it is necessarily to take into account: the degree of the 
injury, the circumstances of the manifestation of the victim’s will; the impact of the victim’s consent on 
other values and law requirements.

L
Astfel, printre formele de manifestare a caracterului 
dispozitiv, în dreptul penal al Republicii Moldova pot 
fi enumerate: consimţământul persoanei la cauzarea 
de daune propriilor sale interese, legitima apărare, 
reţinerea infractorului, riscul întemeiat, împăcarea 
părţilor etc. Din exemplele enunţate, doar instituţia 
consimţământului victimei nu-şi găseşte o consacrare 
expresă în legea penală, ea fiind însă implicit dedusă 
din anumite norme de incriminare izolate, în conţinutul 
cărora apare, ca cerinţă esenţială, menţiunea ca fapta să 
fie ilegală ori ilegitimă. De exemplu, cerinţa din art.166 
C.pen. RM, ca privaţiunea de libertate să fie ilegală, 
constituie o modalitate specială de cauză justificativă, 
deoarece în lipsa ei fapta ar constitui o manifestare 
legală. Exemple de acest fel sunt multiple, lista putând 
continua cu art.160 C.pen. RM – Efectuarea ilegală a 
sterilizării chirurgicale; art.169 C.pen. RM – Internarea 
ilegală într-o instituţie psihiatrică etc.

Norma stipulată la alin.(5) art.212 C.pen. RM (Con-
taminarea cu maladia SIDA) – normă care se referă la 
exonerarea de răspundere penală a persoanei care a 
săvârşit acţiunile prevăzute la alin.(1), (2) ale acestui 
articol, cu condiţia că a comunicat din timp persoanei 
puse în pericol de a fi contaminată despre existenţa 
la primul a maladiei SIDA sau dacă persoana pusă în 
pericol de a fi contaminată ştia despre existenţa acestei 

maladii, dar benevol a săvârşit acţiuni ce au constituit 
pericol de contaminare – de asemenea ni se înfăţişează 
ca un pas revoluţionar în materie de recunoaştere a 
drepturilor subiective ale persoanei, ce reflectă însem-
nătatea juridică de realizare a acestora în contextul 
legii penale şi nu reprezintă altceva decât conţinuturi 
potenţiale de libertate. 

Recunoaşterea şi garantarea drepturilor subiective 
în dreptul penal reprezintă rezultatul unui proces social 
sinusoidal în care s-au parcurs toate fazele tradiţionale 
de evoluţie, precum fazele de idee, de declaraţie, de 
norme juridice şi de aplicare a legii penale. Astfel, evo-
luţia istorică de validare a instituţiei consimţământului 
victimei la cauzarea de daune propriei sale sănătăţi sau 
integrităţi corporale oscilează de la epocă la epocă, de la 
stat la stat etc. Analiza literaturii de specialitate, vis-à-
vis de recunoaşterea consimţământului victimei de a-i fi 
lezată sănătatea drept cauză de excludere a caracterului 
penal al faptei, ne permite a constata prezenţa unei 
abordări tripartite. Convenţional, putem împărţi opiniile 
teoreticienilor în: concepţie negativă, concepţie poziti-
vă şi concepţie mixtă de justificare a consimţământului 
victimei la cauzarea de daune propriei sale sănătăţi sau 
integrităţi corporale. În această ordine de idei, adepţii 
concepţiei negative1 consideră că fapta persoanei care 
a cauzat daune sănătăţii unei alte persoane sub imperiul 
consimţământului titularului valorii sociale ocrotite 
constituie o infracţiune. Contrar viziunii de mai sus, 

LIMITELE  CONSIMŢăMâNTULUI  PERSOANEI  
LA  CAUzAREA  DE  DAUNE  PROPRIEI  SALE  

SăNăTăŢI  îN SFERA  REGLEMENTăRII  
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Raluca-Gabriela IonUŞ,
doctorand

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

a etapa actuală de dezvoltare, şi dreptului penal îi 
sunt specifice elemente ale caracterului dispozitiv. 
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promotorii concepţiei pozitive2 susţin că consimţă-
mântul victimei la cauzarea de daune propriei sale 
sănătăţi sau integrităţi corporale exclude în orice caz 
răspunderea penală. Şi într-un final, părtaşii concepţiei 
mixte sau ai concepţiei condiţionate justifică şi atribuie 
parţial relevanţă penală consimţământului victimei la 
cauzarea de daune sănătăţii, luând în calcul:

– gradul de vătămare corporală, validându-se în 
acest sens doar consimţământul la vătămarea uşoară a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii3; 

– scopul manifestării de voinţă a victimei, care 
poate fi doar social util (consimţământul la intervenţii 
chirurgicale de tip nou sau la experimentarea unor 
preparate farmaceutice)4; 

– circumstanţele exprimării voinţei victimei (ex-
primarea consimţământului de către un bolnav asupra 
tratamentului, ca o condiţie a activităţii medicale legale 
sau exprimarea consimţământului de către o persoană 
sănătoasă care conştient a acceptat un experiment 
ştiinţific)5;

– impactul consimţământului asupra altor valori6;
– prescripţiile legii.7

Pornind de la ideea că consimţământul persoanei la 
cauzarea de daune propriilor sale interese nu poate avea 
şi nici nu are un caracter absolut, împărtăşim concepţia 
condiţionată (mixtă) de justificare a consimţământului 
victimei la cauzarea de daune propriei sale sănătăţi sau 
integrităţi corporale. Astfel, consimţământul persoanei 
la cauzarea de daune propriei sale sănătăţi sau integrităţi 
corporale – ca act generator de consecinţe juridice, este 
guvernat de anumite limite admisibile pentru ca titularul 
acestor valori sociale să se poată prevala de exercitarea 
nestingherită a drepturilor subiective civile. 

În concepţia lui A.V. Sumaceov8, limitele consimţă-
mântului persoanei la cauzarea de daune propriilor sale 
interese se determină în dependenţă de două criterii: 
facultatea dreptului sau interesului atribuită titularului 
valorilor sociale apărate de legea penală sau societăţii 
în ansamblu şi metoda lezării drepturilor sau interese-
lor subiective civile.

În literatura de specialitate română9, în procesul 
aprecierii consimţământului victimei drept cauză jus-
tificativă se evidenţiază practica de a verifica corelaţia 
existentă între acest consimţământ şi valoarea socială 
apărată prin norma penală ce trebuie aplicată, operaţi-
une în baza căreia se evidenţiază următoarele soluţii:

1. Dacă valoarea apărată prin norma juridică repre-
zintă un interes general, un interes ce vizează colectivi-
tatea, atunci consimţământul victimei nu are relevanţă 
penală, nu justifică fapta comisă.

2. Dacă interesul protejat prin norma penală este 
un interes individual şi dacă acest interes se află la 

dispoziţia titularului, se poate pune problema consimţă-
mântului victimei drept cauză justificativă care înlătură 
răspunderea penală.

În dependenţă de aceste soluţii, considerându-le ca 
fiind adecvate demersului nostru ştiinţific, în cele ce 
urmează vom investiga limitele funcţionalităţii consim-
ţământului persoanei de a i se aduce atingere propriei 
sale sănătăţi sau integrităţi corporale în dreptul penal 
contemporan.

Dreptul personalităţii asupra corporalităţii sale 
este opozabil erga omnes. Persoana poate face acte de 
administrare şi acte de dispoziţie asupra corpului său 
în măsura în care acestea sunt licite. De exemplu, prin 
Legea Republicii Moldova nr.42-XVI privind trans-
plantul de organe, ţesuturi şi celule umane10 şi Legea 
Republicii Moldova nr.241-XVI privind donarea de 
sânge şi transfuzia sanguină11 au fost legalizate activi-
tăţi care în sine prezintă pericol social, dar, integrate 
unor activităţi utile, voluntare şi neremunerate sau 
lipsite de acest pericol, sunt admisibile, în principiu, ca 
urmare a justificării lor sociale. În măsura în care legea 
permite să se desfăşoare anumite activităţi, implicit 
îngăduie şi agresiunile care se produc în acest cadru 
asupra corpului omenesc. Din aceste considerente, deşi 
va fi adusă atingere integrităţii corporale sau, după caz, 
sănătăţii persoanei, în prezenţa unui consimţământ ex-
primat în mod voluntar şi liber de către titularul valorii 
sociale ocrotite de lege, nu va putea antrena răspundere 
penală a făptuitorului în conformitate cu prevederile 
art.151 sau 152 C.pen. RM. Aceeaşi soluţie urmează a 
fi reţinută în cazul exterpării elementelor sau produselor 
corporale de origine umană ca urmare a unor necesităţi 
terapeutice şi în cazul violenţelor pe terenurile de sport, 
cu condiţia respectării prevederilor regulamentelor 
sportive; ultima, potrivit unor autori12, ar fi justificată 
şi cutumiar. De remarcat că justificarea violenţelor 
pe terenurile de sport îşi găseşte oglindire şi în juris-
prudenţa unor state. Bunăoară, în cazul People contra 
Samuels (SUA, 1967)13, instanţa de judecată a stabilit că 
consimţământul poate fi valabil în situaţiile ce presupun 
un contact fizic ordinar sau vătămări caracteristice unor 
practici sportive, ca boxul, wrestingul sau fotbalul. Mai 
mult ca atât, potrivit secţiunii 2.11.(2) din Codul penal-
Model al SUA, consimţământul la vătămări corporale 
constituie o apărare dacă comportamentul şi vătămarea 
sunt pericole previzibile în mod rezonabil ale unei 
participări în comun la întrecere atletică legală sau la 
o competiţie sportivă sau la alte activităţi coordonate, 
neinterzise de lege.

În literatura de specialitate rusă, se consideră că 
participarea la anumite competiţii sportive constituie în 
sine un eventual pericol de cauzare a daunelor sănătăţii 
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de diferit grad. Astfel, consimţământul de a participa la 
asemenea manifestaţii reprezintă, în esenţă, un acord 
de a i se aduce atingere propriei sănătăţi sau integrităţi 
corporale, care nu are un caracter concret, ci abstract, 
motiv pentru care autorul rus S.Rastoropov14 consideră 
că situaţia în cauză trebuie concepută ca pe un consim-
ţământ de a risca sau ca un consimţământ la riscul de 
cauzare a unor daune sănătăţii.

Per a contrario, nu va avea efect consimţământul 
în cazul infracţiunilor contra sănătăţii dacă prin această 
manifestare de voinţă se aduce atingere intereselor co-
lectivităţii. Bunăoară, vătămările corporale aplicabile 
în cadrul practicilor sado-masochiste aduc atingere bu-
nelor moravuri, motiv pentru care dreptul de a dispune 
de propriul corp în acest context este limitat. Această 
soluţie a fost fortificată de către Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului prin Hotărârea din 19 februa-
rie 1997, în cauza Laskey, Jaggard şi Brown contra 
Regatului Unit15, potrivit căreia nu a fost constatată 
o încălcare a dreptului la respectarea vieţii private în 
privinţa condamnării pentru acte de violenţă a membri-
lor unui grup de bărbaţi homosexuali care au participat 
la activităţi sado-masochiste liber consimţite. Curtea a 
considerat că această ingerinţă a fost necesară pentru 
protecţia sănătăţii şi moralei.

Există însă state în care legiuitorul expres atribuie 
irelevanţă consimţământului în cazul infracţiunilor 
contra integrităţii corporale, dacă prin aceasta se aduce 
atingere bunelor moravuri. Este cazul Germaniei, care 
prevede, la § 228 Cod penal16, că cel care cauzează vic-
timei o leziune corporală cu acordul acesteia acţionează 
ilegal numai dacă fapta, în pofida consimţământului 
victimei, contravine normelor morale general recunos-
cute. Dat fiind faptul că bunele moravuri circumscriu 
un ansamblu de obiceiuri ce ar caracteriza profilul 
moral al unei comunităţi, pe care se mulează un stat 
şi pe care acesta îl poate invoca, dar la fel îl poate 
ignora, pentru a fi cât se poate de expliciţi, aducem 
exemplul din practica judiciară germană17, prin care 
a fost constatată atingerea bunelor moravuri în cazul 
extragerii tuturor dinţilor unei persoane în prezenţa 
unui consimţământ, operaţia fiind absurdă şi lipsită de 
sens. De altfel, alegaţia raportării bunelor moravuri 
la necesităţile medicale ale intervenţiei o întâlnim şi 
în literatura de specialitate franceză. Astfel, autorii 
francezi F.Desportes şi F. le Gunehec18 optează pentru 
inadmisibilitatea exonerării de răspundere a medicului 
care a efectuat o operaţie nejustificată de necesităţi me-
dicale, chiar dacă pacientul a consimţit; la fel în cazul 
sterilizării bărbatului. Totuşi, prin Legea nr.2001-588 
din 4 iulie 200119, Codul sănătăţii publice al Franţei a 
fost completat cu art. L.2123-1 şi art. L.2123-2, prin 

care sterilizarea voluntară contraceptivă a fost auto-
rizată, cu condiţia prezenţei unui consimţământ liber 
exprimat, motivat al pacientului major, în deplinătatea 
facultăţilor mintale, care a fost precedat de o informare 
clară şi completă a tuturor consecinţelor ce decurg 
din intervenţia chirurgicală. Contrar viziunii autorilor 
francezi, doctrina penală italiană20 optează pentru 
justificarea prin consimţământ a tuturor intervenţiilor 
medicale, indiferent dacă acestea nu erau dictate de o 
necesitate. În calitate de exemplu se aduce efectuarea 
operaţiei pur estetice, consemnându-se ca fiind chiar 
irelevant rezultatul final al intervenţiei respective.

Ordinea publică, şi nu normele morale, constitu-
ie punct de reper pentru jurisprudenţa canadiană în 
determinarea valabilităţii consimţământului victimei 
pentru provocarea vătămărilor corporale acesteia, fapt 
ce determină angajarea sau excluderea răspunderii 
penale pentru provocarea acestor leziuni. În numele 
ordinii publice, care, de altfel, este extrem de dificil 
a fi tratată într-un context separat de normele morale, 
tribunalele canadiene limitează posibilitatea victimei 
de a-şi da consimţământul la priciunuirea vătămărilor 
corporale, care sunt de o anumită gravitate.21

De asemenea, nu se poate justifica prin consimţă-
mânt fapta persoanei care vatămă integritatea corporală 
sau sănătătea unei persoane, care, având scopul de a 
se sustrage de la serviciul militar, îl convinge pe făp-
tuitor să acţioneze astfel; or, dacă însăşi autolezarea în 
asemenea circumstanţe constituie faptă prejudiciabilă 
prevăzută de legea penală la art.353 C.pen. RM, cu 
atât mai mult nu poate fi acoperită prin consimţământ 
fapta terţului care a acţionat în asemenea circumstanţe. 
Motivaţia este simplă. În acest caz, se aduce atingere 
relaţiilor sociale cu privire la capacitatea de apărare 
a ţării, precum şi ordinii stabilite de stat cu pivire la 
completarea Forţelor Armate ale Republicii Moldova, 
acestea fiind valori de interes public, ci nu privat. 

O problemă stringentă o constituie justificarea con-
simţământului acordat în vederea efectuării operaţiilor 
transsexuale. Prin Decizia din 30 mai 199122, Curtea 
Criminală a Franţei nu a validat consimţământul 
bărbatului transsexual femeie asupra acestui gen de 
intervenţie, pe motivul lipsei unor demonstraţii şti-
inţifice ale rezultatului final. Totuşi, Plenul Curţii de 
Casaţie franceze, prin Decizia din 11 decembrie 1992, 
a admis consimţământul persoanei asupra operaţiei 
de transsexualism, ca efect al condamnării Franţei de 
către Curtea Europeană în această cauză – B contra 
Franţei23, pe motivul violării art.8 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului – atingerea vieţii 
private. De asemenea, Curtea a mai precizat că cri-
teriul biologic nu este întotdeauna infailibil şi că ar 
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putea exista, într-adevăr, unele explicaţii fizice ale 
fenomenelor transsexuale.24

În practica judiciară a României25 s-a admis drept 
cauză justificativă până şi consimţământul la vătămare 
gravă, prin sluţire, fiind dat exemplul soţiei care, exaspe-
rată de gelozia soţului, a consimţit să-i fie mutilată faţa 
cu acid sulfuric. Soluţia justificării consimţământului 
persoanei la cauzarea daunelor propriei sale sănătăţi o 
putem deduce şi din prevederile art.22 alin.(2) al Co-
dului penal al României, adoptat prin Legea nr.286 din 
17 iulie 2009.26 În schimb, în literatura de specialitate 
română se aduc argumente solide de desconsiderare 
a consimţământului victimei asupra loviturilor sau 
vătămărilor cauzatoare de moarte. Astfel, în concepţia 
autorului I.Pitulescu27, există cel puţin două motive de 
irelevanţă a voinţei titularului valorii sociale ocrotite, şi 
anume: urmarea finală a acestei infracţiuni progresive 
este moartea victimei, caz în care nu se poate admite 
drept cauză justificativă consimţirea la o infracţiune 
contra vieţii; urmarea letală, în cazul acestei infarc-
ţiuni, se produce din culpa autorului; or, nu se poate 
concepe existenţa consimţământului la o faptă comisă 
din culpă. 

Tranzacţia asupra dreptului la sănătate sau consim-
ţământul de a-i fi vătămată grav integritatea corporală 
sau sănătatea nu înlătură aplicarea legii penale atunci 
când titularul valorii sociale ocrotite de legea penală 
este un minor sau o persoană alienată mintal, pentru 
că în asemenea cazuri consimţământul nu este valabil, 
iar relaţiile sociale referitoare la ocrotirea copiilor şi 
persoanelor incapabile prezintă un interes general.

 Considerăm totuşi că, la conceperea consimţămân-
tului persoanei la cauzarea de daune sănătăţii drept 
cauză justificativă, trebuie să fie luat în calcul nu doar 
impactul manifestării de voinţă asupra altor valori so-
ciale. Un indicator al relevanţei consimţământului ar 
fi şi gradul de vătămare corporală. Astfel, interpretând 
prevederile legii penale şi ale celei procesual penale 
ale Republicii Moldova, deducem că consimţământul 
victimei de a-i fi cauzată vătămarea intenţionată gravă 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii nu eliberează 
făptuitorul de răspundere penală, cu excepţia cazurilor 
îngăduinţei explicite a legii. Aceasta deoarece doar vă-
tămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii în varianta-tip (art.152 alin.(1) C.pen. RM) con-
stituie, potrivit art.276 C.proc.pen. RM, o cauză penală 
de învinuire privată (o excepţie de la regula oficialităţii 
începerii urmăririi penale). Considerăm că, sub aspect 
juridico-penal, de lege lata, în Republica Moldova 
doar consimţământul la vătămarea intenţionată medie 
a integrităţii corporale sau a sănătăţii înlătură răspun-
derea penală; or, în asemenea circumstanţe victima 

este abilitată cu dreptul de a decide de sine stătător 
problema antrenării făptuitorului la răspundere penală. 
O interpretare logică a celor nuanţate ne permite să afir-
măm că titularul valorii sociale ocrotite de legea penală 
poate să dispună de sănătatea sa în limitele cauzării 
vătămarii intenţionate medii a integrităţii corporale 
sau a sănătăţii.

În lumina celor expuse, conceptual, orice persoană 
are dreptul asupra elementelor corpului său, ba chiar 
şi asupra întregului corp, deoarece într-o mare măsură 
fiecare individ este stăpânul corpului său. Limitarea 
acestui drept poate fi explicată prin următoarele ra-
ţionamente: prin necesitatea de a proteja identitatea 
şi demnitatea fiinţei umane, precum şi integritatea ei 
corporală; prin necesitatea de a respecta ordinea publică 
şi bunele moravuri.28

Un drept subiectiv, cum este dreptul la sănătate,  
acoperă pentru titularul său facultatea de a-l exercita, 
de a dispune de el; legea penală însă trasează o limită, 
dincolo de care libertatea devine abuzivă. Din aceste 
considerente, ne facem părtaşii autorului A.N. Kra-
sikov29, potrivit căruia consimţământul persoanei la 
cauzarea de daune reprezintă o valorificare a proprii-
lor interese, iar, pe de altă parte, o normă de conduită 
pentru terţele persoane.

Deoarece îngăduinţa legii nu poate fi arbitrară, 
implicând activităţi în cadrul cărora titularul valorii 
sociale ocrotite îşi poate manifesta consimţământul, 
conchidem că exercitarea interesului personal – deter-
minant al comportamentului victimei, poate influenţa 
încadrarea juridică a faptei, poate constitui circumstanţă 
de individualizare a pedepsei sau chiar poate să înlăture 
răspunderea penală. 
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RéSUMé
La protection de consommateurs est une préoccupation permanente et active de l’UE. Il existe, en 

chacun de nous, un justiciable qui s’ignore, car tous, sans exception, pratiquons le droit au quotidien sans 
en être totalement conscients. Il n’y a pas, constatons-le, une seule action de la vie courante qui échappe 
à cette simple observation: qu’il s’agisse en effet de se marier, de solliciter un crédit à une banque, de 
rédiger son testament, d’acquérir un bien de consommation ou un bien immobilier, le droit de consom-
mation est partout et nous sommes tous concernés.

Or, en ce début de XXI - e siècle, le droit n’a jamais semblé si complexe, ni la matière si vaste… 
Parallèlement, l’individu n’a jamais autant revendiqué son accès à l’information, à la transparence, et à 
l’explication de ce qu’il est ou de ce qu’il représente pour la société, en tant qu’homme - citoyen, homme 
- consommateur, homme -contribuable, homme - copropriétaire ou homme - parent, et ce afin de mieux 
mesurer l’étendue de ses droits et obligations dans le monde ou il vit.

Consciente de ces réalités, j’ai décidé de rechercher le sujet proposé, dans le but de mettre à la dispo-
sition des lecteurs un étude outil et complexe, claire et actuel sur la protection des consommateur.

1. PROTECŢIA  CONSUMATORULUI  
îN  UNIUNEA  EUROPEANă

Protecţia sănătăţii, precum şi a consumatorului sunt 
domenii importante pentru legislaţia UE, aspect reflec-
tat şi în politicile comunitare. Aceste domenii fac parte 
din serviciul public european. Serviciul public european 
este o noţiune juridică ce se referă la un ansamblu de 
atribuţii ale funcţionarilor publici din ţările membre 
ale UE. În conformitate cu standardele europene, 
funcţionarul public se află la dispoziţia cetăţeanului 
european pentru a-i asigura servicii de calitate în toate 
domeniile. Această atribuţie este şi cea mai relevantă 
obligaţie de serviciu. 

Prin urmare, acest aspect se reflectă şi în domeniul 
sănătăţii şi al protecţiei consumatorului. Progresul pro-
cesului de integrare europeană, atât pe linie economică, 
cât şi pe linie socială, a determinat şi cerinţa tot mai 
evidentă de a avea o politică comună de protecţie a 
consumatorilor. După summitul de la Paris din 1972 al 
şefilor de stat şi de guvern din ţările comunitare, care a 
solicitat acţiuni în acest domeniu, Comisia Europeană 
a prezentat, în 1975, primul program de acţiune pri-
vind politica de protecţie a consumatorilor, care a fost 
adoptat în acelaşi an de Consiliul de Miniştri. Astfel, 
„Programul preliminar al CEE pentru protecţia con-
sumatorilor şi politica de informare” s-a focalizat pe 
protecţia a 5 drepturi de bază ale consumatorilor:

– dreptul la protecţia sănătăţii;

– dreptul la protecţia intereselor economice ale 
consumatorilor;

– dreptul la informare şi la educaţie;
– dreptul la despăgubiri;
– dreptul la reprezentarea consumatorilor la nivel 

comunitar şi naţional.
Acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei con-

sumatorului este extrem de vast. El cuprinde nu doar 
reguli referitoare la etichetarea produselor comercia-
lizate pe ansamblul teritoriului Uniunii Europene, dar 
şi reguli privitoare la instituţiile şi procedurile de care 
consumatorul european dispune pentru a putea benefi-
cia în mod concret şi eficient de drepturile sale.

Consumatorul trebuie să poată avea acces la in-
formaţia care i-ar permite să ia o decizie conformă cu 
dorinţele sale reale vis-à-vis de un produs sau serviciu 
existent pe piaţa europeană.

Informaţiile oferite trebuie să îi permită să nu facă 
confuzie cu alte produse sau servicii similare existente 
pe piaţă, fără însă ca acestea să limiteze în vreun fel 
libera competiţie existentă în cadrul UE între produ-
cători şi cei care comercializează respectivele bunuri 
şi servicii, adică vânzătorii şi prestatorii.

Pe plan european, protecţia consumatorului este 
reglementată în Tratatul Constitutiv al UE într-un Ti-
tlu distinct, al XIV-lea. Articolul 153 (ex., art.129 A) 
din Tratatul de la Maastricht1 precizează contribuţia 
Comunităţii la protecţia sănătăţii şi a intereselor  eco-
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nomice ale consumatorilor, la promovarea dreptului 
lor la informaţie, la educaţie şi la apărarea intereselor 
proprii, nedefinind totuşi expres definită noţiunea de 
consumator.

În Convenţia de la Bruxelles din 1968 cu privire 
la competenţa jurisdicţională în materie civilă şi co-
mercială, consumator este acea persoană care încheie 
un contract fără legătură cu activitatea sa profesională 
(art.13).2 Aceeaşi linie urmăreşte şi Convenţia de la 
Roma din 1980 cu privire la legea aplicabilă obligaţiilor 
contractuale (art.5 alin.(1)).3

În directive – principalele acte normative comu-
nitare prin care se realizează protecţia consumato-
rilor – termenul de consumator este utilizat, dar nu 
întotdeauna definit:
Directiva 84/450/CEE cu privire la apropierea dis-

poziţiilor legislative, regulamentare şi administrative a 
statelor membre în materia publicităţii înşălătoare4 este 
destinată şi protecţiei consumatorilor, dar noţiunea de 
consumator nu este definită;
Directiva 85/374/CEE cu privire la apropierea 

dispoziţiilor legislative, regulamentare şi administra-
tive ale statelor membre în materia răspunderii pentru 
produsele defectuoase5 impune o răspundere obiectivă a 
producătorilor, care funcţionează şi faţă de consumato-
rii prejudiciaţi, dar nici aici termenul nu este definit;
Directiva 85/577/CEE cu privire la protecţia 

consumatorilor în cazul contractelor negociate în 
afara sediilor comerciale6 defineşte consumatorul ca 
fiind orice persoană fizică ce încheie tranzacţii (în 
sensul Directivei) într-un scop străin activităţii sale 
profesionale;
Directiva 87/102/CEE cu privire la creditul pentru 

consum7 consideră consumator orice persoană fizică 
care, pentru încheierea tranzacţiilor ce intră în dome-
niul de aplicare al Directivei, acţionează într-un scop 
putând fi considerat străin activităţii sale comerciale 
sau profesionale;
Directiva 93/13/CEE cu privire la clauzele abu-

zive din contractele încheiate de consumatori8 priveşte 
consumatorul ca orice persoană fizică ce acţionează 
în scopuri ce nu intră în sfera activităţii sale profesi-
onale.

Deci, concepţia comunitară a consumatorului se 
circumscrie definiţiei subiective. Consumator poate 
fi numai persoana fizică ce încheie anumite tranzacţii 
fără legătură cu activitatea profesională, astfel încât 
atât în legislaţia Republicii Moldova, cât şi în legislaţia 
statelor europene, consumatorul este partea slabă din 
contractele de consum sau victima produselor defectu-
oase (nocive), a serviciilor necorespunzătoare utilizate 
sau consumate, atunci când acestea au fost dobândite 

într-un scop privat, fără legătură cu activitatea profe-
sională a consumatorului.

În acest scop, Comunitatea ia măsuri în cadrul reali-
zării pieţei interne şi măsuri care susţin şi completează 
politica statelor membre. Astfel, toate persoanele fizice 
şi juridice implicate în lanţul comercial european, 
trebuie să se conformeze standardelor de calitate şi 
etichetare ale UE în vederea promovării mecanismului 
de protecţie a consumatorilor.

Astfel, rolul şi, mai ales, realizările Comunităţii 
Europene în apărarea drepturilor şi asigurarea pro-
tecţiei consumatorilor se pot structura în trei domenii 
principale:

 1. Introducerea unui minim de reguli, de principii 
directoare, de norme cu caracter obligatoriu, atât pentru 
fiecare stat membru, cât şi pentru celelalte state euro-
pene, în condiţiile în care acestea din urma ar dori să 
se integreze în Piaţa Europeana Unică, principii ce se 
constituie într-un însemnat suport în stabilirea obiec-
tivelor specifice protecţiei consumatorilor.

 2. Crearea la nivelul Uniunii Europene a unui cadru 
instituţional adecvat protecţiei consumatorilor, a unor 
organisme cu atribuţii în acest important domeniu şi, 
în felul acesta, crearea premiselor ca în fiecare stat în 
parte să funcţioneze organisme guvernamentale sau 
neguvernamentale pentru protecţia consumatorilor.

 3. Continua preocupare pentru amortizarea legis-
laţiei şi a cadrului instituţional în domeniul protecţiei 
consumatorilor, preocupare ce se regăseşte atât în acti-
vitatea de ansamblu a organismelor Uniunii Europene, 
cât şi a fiecare ţări în parte.

2. PROTECŢIA  CONSUMATORULUI  
îN  REPUBLICA  MOLDOVA

În vreme ce consumerismul internaţional trece 
printr-o noua etapă, care îi oferă mai multe drepturi, 
libertăţi, dar şi responsabilităţi de o mai mare anver-
gură, consumatorului din Republica Moldova îi revine 
o misiune cu mult mai grea: aceea de a trece într-o 
perioadă scurta de timp, în ritm alert, prin etapa con-
sumeristă a vechiului concept, pentru ca mai apoi să 
se poată integra, fără dificultăţi, în mişcarea mondială 
de profil, aducându-şi aportul la eforturile comune de 
stimulare a dezvoltării durabile ale naţiunilor.

Dispune el însă, consumerismul, la ora actuală de 
pârghiile necesare pentru a face acest „salt” în timp? 
Având drept premisă schimbările benefice care au loc 
în mediul autohton, atenţia care se acordă de către stat 
implementării unor programe cu caracter protectiv şi 
implicarea din ce în ce mai intensă a organizaţiilor 
nonguvernamentale în acţiuni profilactice şi reparatorii, 
putem afirma cu certitudine că da.
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Prin urmare, protecţia consumatorilor este o politică 
de stat relativ recentă, mai ales în Republica Moldova, 
care a apărut ca răspuns la situaţia în care se găseşte 
consumatorul în faţa unei abundenţe de bunuri şi ser-
vicii pe o piaţă în continuă expansiune, care, în afară 
de avantajele pe care i le oferă, îi creează şi multiple 
dificultăţi. Consumatorul nu mai este cumpărătorul de 
altădată, care achiziţiona bunuri de pe o piaţă de mici 
dimensiuni sau fabricate în serie, dar el s-a transformat 
într-un element al consumului de masă, făcând obiectul 
campaniilor publicitare şi al presiunilor exercitate de 
grupuri de producători şi distribuitori, care controlează 
şi determină funcţionarea pieţei. Consumatorul nu mai 
joacă rolul de echilibru în raporturile de consum. El a 
devenit o unealtă de care producătorii (distribuitorii, 
transportatorii, comercianţii etc.) se folosesc pentru a 
obţine profituri cât mai ridicate pentru un produs sau 
un serviciu necorespunzător.

Pe de altă parte, necesitatea derulării cu rapiditate a 
schimburilor comerciale a impus standardizarea con-
tractelor, apariţia contractelor-tip9, astfel încât principi-
ile tradiţionale aplicabile contractului, adică autonomia 
de voinţă şi egalitatea părţilor contractuale nu îşi mai 
găsesc locul în noua eră a societăţii de consum. Con-
sumatorul nu mai negociază încheierea contractului şi, 
dacă ar putea-o face, el nu are competenţa juridică şi 
tehnică necesară, nu deţine informaţiile utile înţelegerii 
factorilor susceptibili a-i ghida alegerea. El nu are decât 
o alternativă: să fie de acord sau nu cu contractul pe 
care profesionalul i-l propune.

Starea de „neputinţă” în care se găseşte consumato-
rul în relaţia lui cu agentul economic, imposibilitatea 
financiară şi juridică de a se confrunta cu acesta de 
pe poziţie de egalitate impun protecţia părţii slabe, a 
consumatorului, prin elaborarea unei legislaţii speciale 
ce ar reglementa mecanismul de protecţie a consuma-
torilor în ansamblu.

Axându-ne pe legislaţia Republicii Moldova din do-
meniul respectiv, protecţia consumatorului înseamnă:

– protecţia împotriva riscurilor susceptibile de a 
afecta viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea con-
sumatorilor;

– protecţia împotriva riscurilor care ar putea aduce 
atingere intereselor economice ale consumatorilor;

– asigurarea reparării prejudiciilor suferite de con-
sumatori;

– informarea şi educarea consumatorilor;
– organizarea şi reprezentarea consumatorilor în 

scopul apărării intereselor lor.10

Ca ţară ce promovează politica protecţiei consuma-
torilor, în fiecare an în Republica Moldova, la 15 martie, 
se sărbătoreşte, ca peste tot în lume, „Ziua Consumato-

rului”. Diverse instituţii organizează seminare, confe-
rinţe, mese rotunde, cu tematici care vizează domeniul. 
Apar legi şi acte normative noi. Totodată, s-au fortificat 
legăturile de conlucrare între organele puterii de stat şi 
societatea civilă. 

La ora actuală, în Republica Moldova sunt în vi-
goare multiple legi şi acte normative cu aplicabilitate 
deplină sau parţială în sfera protecţiei consumatorului.11 
Fiecare domeniu cu care vine în contact cetăţeanul     
Republicii Moldova, în calitatea sa de consumator, are 
o serie de reglementări care apără drepturile şi diversele 
interese ale acestuia. Fie că este vorba despre sănătate, 
comercializarea produselor şi serviciilor sau repararea 
prejudiciilor, se poate afirma cu certitudine că există 
un cadru juridic funcţional şi adecvat multitudinii de 
probleme specifice mediului autohton. Totodată, se 
fac demersurile necesare pentru racordarea legislaţiei 
naţionale la cea a Uniunii Europene. Direcţiile proce-
sului de armonizare juridică sunt: calitatea produselor, 
siguranţa consumatorului, etichetarea, reglementarea 
activităţii de protecţie a consumatorului în sfera co-
merţului şi alimentaţiei publice.

Începând cu 1 octombrie 2003 a intrat în vigoare 
noua Lege privind protecţia consumatorilor din Re-
publica Moldova. Superioritatea netă a actualei legi 
faţă de cea din 1993, atât din punctul de vedere al 
conţinutului, cât şi al transpunerii lui în practică, a 
dinamizat activitatea în domeniu şi a mărit coeficientul 
de încredere a consumatorilor în sistem. Racordarea 
articolului 5 (privind drepturile fundamentale) la „Prin-
cipiile directoare privind protecţia consumatorilor” ale 
ONU reprezintă un prim pas spre ajustarea legislaţiei 
naţionale la legislaţia internaţională de profil. De ase-
menea, în noua lege, pe lângă Codul Contravenţional 
în redacţie nouă, apar sancţiuni pentru încălcări pe care 
cea veche nu le pedepsea (fabricarea şi comercializa-
rea produselor falsificate şi periculoase pentru viaţă 
şi sănătate, comercializarea produselor cu termen de 
valabilitate expirat etc).

Totodată, s-au clarificat termenii de bază, exclu-
zându-se o serie de ambiguităţi ce puteau da naştere 
la echivocuri din punct de vedere juridic.

Legea privind protecţia consumatorului, nr.105-XV 
din 13.03.2003, cu modificările ulterioare, precizează 
principalele drepturi ale consumatorilor: protecţia 
împotriva riscurilor produselor şi serviciilor care 
prejudiciază viaţa, sănătatea sau securitatea persoa-
nelor, informarea completă, educarea în calitate de 
consumatori cu privire la caracteristicile produselor şi 
serviciilor, accesul nelimitat la pieţe, acordarea de des-
păgubiri pentru prejudiciile cauzate de calitatea neco-
respunzătoare a produselor sau serviciilor, interzicerea 
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comercializării produselor falsificate sau contrafăcute 
în dauna consumatorilor.

În mod corelativ, obligaţiile agenţilor economici 
sunt următoarele: comercializarea doar a produselor 
şi serviciilor certificate conform legii, oprirea livră-
rilor şi/sau retragerea de pe piaţă a produselor la care 
s-a constatat neîndeplinirea caracteristicilor calitative 
prescrise, asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în 
producerea, transportul şi desfacerea produselor.

Protecţia economică a consumatorilor este un aspect 
esenţial al respectării drepturilor acestora, sens în care 
Legea prevede că agenţii economici sunt obligaţi să se 
abţină de la practicile comerciale abuzive, să redacteze 
clar şi precis clauzele contractuale, mai ales în ceea 
ce priveşte preţul, garanţiile şi calitatea produselor şi 
a serviciilor şi să acorde despăgubiri pentru daunele 
cauzate de produse sau servicii care nu corespund cla-
uzelor contractuale. Imposibilitatea folosirii produselor 
sau a serviciilor impune restituirea contravalorii lor sau 
înlocuirea acestora, atunci când ea nu este imputabilă 
consumatorului.

După cum am precizat anterior, acquis-ul comunitar 
în domeniu este extrem de vast. Fără îndoială, protecţia 
consumatorului are ca punct de plecare consumatorul. 
Totuşi, dacă analizăm această problemă din punctul 
de vedere al aplicabilităţii, se impun două delimitări: 
protecţia privită ca drepturi ale consumatorului în sine 
şi protecţia privită ca obligaţii ale producătorului, vân-
zătorului şi prestatorului în ceea ce priveşte realizarea 
drepturilor. În plus, de multe ori, consumatorul este 
un beneficiar care „recepţionează” consecinţele acti-
vităţilor proiectate de prestator. Pentru el, multe din 
aceste activităţi au un caracter invizibil sau mai puţin 
vizibil. De exemplu, consumatorul va aprecia cel puţin 
la un nivel elementar calitatea apei dintr-o piscină, 
dar pentru prestator aceasta se traduce printr-o serie 
de caracteristici concrete: pH-ul, conţinutul de clor, 
numărul de bacterii etc.

Din punctul de vedere al consumatorului, protecţia 
ar putea fi împărţită în funcţie de fazele consumului: 
protecţia în faza de alegere a produsului, protecţia în 
faza de cumpărare a produsului şi protecţia în faza de 
consum propriu-zis.

În fiecare din aceste faze, protecţia consumatorului 
trebuie să facă referire la componentele de bază ale 
produsului: denumirea şi marca producătorului, de-
numirea importatorului, adresa acestora (numărul de 
telefon, după caz), despre masa/volumul, lungimea, 
aria, principalele caracteristici calitative, compoziţia, 
aditivii folosiţi, eventualele riscuri, despre modul de 
utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare 
sau de păstrare, despre contraindicaţii, precum şi despre 

valoarea energetică şi nutritivă a produselor alimentare 
preambalate; neindicarea ţării producătoare, a terme-
nului de garanţie, duratei de funcţionare, termenului 
de valabilitate şi a datei fabricării, în conformitate 
cu reglementările tehnice şi standardele naţionale în 
vigoare.

Astfel, implementarea acquis-ului comunitar în 
Republica Moldova presupune atât adoptarea de acte 
normative care să alinieze reglementările legislaţiei 
noastre la standardele existente în EU, cât şi punerea 
în aplicare a respectivelor reglementări. Negocierile în 
vederea aderării vizează atât aproximarea legislativă, 
cât şi evaluarea capacităţii administrative şi instituţi-
onale de aplicare a legislaţiei adoptate şi armonizate. 
Legea privind protecţia consumatorului subliniază că 
libertatea de a alege este un drept esenţial al consu-
matorului.

În concluzie menţionăm că protecţia consumatorului 
rămâne în continuare o problemă delicată pentru toate 
ţările, inclusiv pentru Republica Moldova, chiar dacă 
Uniunea Europeană face mari eforturi de a reglementa 
toate domeniile şi a acoperi eventualele „goluri” legis-
lative, astfel încât motivul pentru care consumatorul 
ocupă locul central într-un studiu de drept internaţional 
privat este dobândirea de către acesta a unei vocaţii 
internaţionale, ceea ce denotă că dezvoltarea tehnolo-
gică i-a permis accesul pe piaţa internaţională. Astfel, 
libera circulaţie a persoanelor dintr-un stat în altul, 
dezvoltarea turismului mondial, a pieţei internaţionale 
a muncii au determinat contactul consumatorului cu 
diferite sisteme de drept, l-au transformat în subiect al 
raporturilor de drept internaţional privat.
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SUMMARY
The constantly ascending demands of the development of society imposes the appearance of new fields 

of research left by  the past  for the present days.

P
telor emanate de la organele puterii de stat, organizaţii 
obşteşti, persoane fizice şi juridice.

În literatura de specialitate, puterea juridică este pri-
vită ca o calitate a actului normativ datorită căreia acesta 
intră în corelaţie cu alte acte normative din sistemul de 
drept. Factorii decisivi ce determină puterea juridică 
a actului normativ sunt consideraţi statutul organului 
emitent şi competenţa acestuia.

În publicaţiile sale ştiinţifice, teoreticianul rus S.A. 
Ivanov menţionează că în statele de drept puterea juridică 
a actelor normative şi ierarhizarea acestora depinde în 
mare măsură nu atât de subordonarea organelor statului 
unul altuia, cât de fixarea normativă a poziţiei actului 
normativ faţă de Constituţie şi alte legi.1 Altfel spus, 
puterea juridică a actului normativ se determină din 
formulările normative care fixează calităţile ierarhice 
ale diferitelor acte normative şi stabileşte locul lor în 
sistemul de drept.2 

Adoptarea Constituţiei Republicii Moldova din 1994 
a însemnat o nouă etapă în dezvoltarea statailtăţii mol-
doveneşti şi a determinat adoptarea actelor normative 
care şi-au adus aportul la structurarea întregului sistem 
legislativ din tară. Prin Legea Parlamentului Republicii 
Moldova cu privire la actele legislative, nr.780-XV 
din 27 decembrie 20013, pentru prima oară în sistemul 
juridic al republicii oficial a fost introdusă noţiunea de 
act legislativ, iar prin Legea privind actele normative 
ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 
publice centrale şi locale4, nr.317-XV din 18 iulie 2003, 
noţiunea de act normativ. Aceste legi au instituit mij-
loace, metode şi tehnici prin care raporturile sociale iau 
formă juridică. Tot ele au fixat formularele normative 
care servesc drept bază pentru apariţia, modificarea şi 
încetarea puterii juridice a actelor normative, pentru 
fixarea calităţilor ierarhice ale diferitelor categorii de 
acte normative şi pentru stabilirea locului acestora în 
sistemul de drept. 

Unul dintre formularele normative utilizate de 
legiuitorul autohton la determinarea puterii juridice a 
actelor legislative, indiferent de forma de exprimare a 

UNELE  FORME  DE  CONDIŢIONARE  A  
PUTERII  jURIDICE  A  ACTELOR  NORMATIVE

oleg PoALELUNGI,
doctorand (USM)

Recenzent: Grigore FEodoRoV, doctor în drept, profesor universitar (USM)

uterea juridică, din punct de vedere filosofic, este 
un fenomen social utilizat la valorificarea documen-

lor – că sunt legi sau acte subordonate legii (hotărârea 
normativă a Parlamentului), este fixarea acestora pe 
poziţia cea mai înaltă în ierarhia actelor normative 
din stat. Ca rezultat, puterea juridică a acestor acte se 
consideră mai mare faţă de puterea juridică a actelor 
normative emise de alte autorităţi publice. Articolul 2 
alin.(1) al legii aşa şi prevede că actele legislative sunt 
considerate acte adoptate de unica autoritate legislativă 
a statului şi ocupă poziţia cea mai înaltă în ierarhia 
actelor normative din Republica Moldova. 

Un alt formular normativ de determinare a puterii 
juridice este prevăzut de art.6 alin.(5) şi alin.(7) alin.(2) 
al Legii cu privire la actele legislative, care stipulează că 
în clauza de adoptare a actului legislativ trebuie să se in-
dice apartenenţa acestuia la categoria de acte legislative 
speciale sau excepţionale, constituţionale, organice sau 
ordinare. Deci, legiuitorul indică necesitatea explicării 
pentru toţi cei ce utilizeată legea care este gradul puterii 
juridice a ei.

 Tot prin formulare normative s-a fixat şi deosebirea 
actelor legislative în dependenţă de categoria acestora 
şi de caracterul normelor cuprinse în ele, stabilindu-se 
pentru fiecare obiectul de reglementare şi soluţia în caz 
de divergenţe. 

Aşadar, putem concluziona că, pe lângă statutul 
organului emitent şi competenţa acestuia, un alt factor 
care în mod direct determină puterea juridică a actului 
normativ este prescrierea normativă din actul adoptat 
referitoare la problema puterii juridice. Tot cu ajutorul 
acestor prescrieri normative legiuitorul determină şi 
locul ierarhic pe care trebuie să-l ocupe actul legislativ 
în sitemul actelor normative din stat. 

Legea cu privire la actele normative ale Guvernului 
şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 
locale utilizează prescrieri normative cu conţinut diferit 
faţă de Legea cu privire la actele legislative, care la fel 
contribuie la stabilirea puterii juridice pentru actele sale 
şi se află la baza structurării lor. Pentru argumentare, 
facem referire la art.2 din Lege, în care este expusă no-
ţiunea de act normativ. Conform legii, act normativ este 
actul juridic emis de Guvern şi de alte autorităţi ale ad-
ministraţiei publice centrale şi locale în temeiul normelor 
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constituţionale şi legale, care stabileşte reguli obligatorii 
de aplicare repetată la un număr nedeterminat de situaţii 
identice. Observăm, de la bun început, că prin formularea 
normativă „acte emise în temeiul normelor constituţi-
onale şi legale” legiuitorul aranjează actele normative 
ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 
publice centrale şi locale pe o poziţie ierarhică mai joasă 
faţă de actele legislativului. Formular normativ asemă-
nător este indicat şi în art.11 şi 9. Articolul 11 alin.(1) 
stipulează despre gradul redus al puterii juridice a actelor 
Guvernului faţă de actele legislativului, iar art.9 alin.(2) 
fixează poziţia actelor administraţiei publice centrale şi 
locale ierarhic mai jos faţă de actele legislativului şi ale 
Guvernului. Stipulând că actele normative ale adminis-
traţiei publice centrale şi locale trebuie să corespundă 
întocmai prevederilor constituţionale, legilor, precum şi 
hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, legiuitorul, după 
părerea noastră, a scăpat din vedere hotărârea normativă 
a Parlamentului Republicii Molodva care este un act 
legislativ subordonat legii cu poziţie dominantă faţă de 
actele Guvernului. Considerăm că, la stabilirea poziţiei şi 
puterii juridice a actelor Guvernului şi ale administraţiei 
publice centrale şi locale faţă de actele Parlamentului, 
mai binevenită ar fi fost utilizarea noţiunii nu de „lege” 
dar de „acte legislative”. 

Astfel, Legea cu privire la actele legislative şi Legea 
cu privire la actele normative ale Guvernului conţin 
formulări normative pe care statul le utilizează pentru 
determinarea puterii juridice a actelor normative din 
sistemul de drept din ţară. 

Totuşi, din conţinutul acestor legi se observă că legiu-
itorul nu în toate cazurile formulează direct modalitatea 
de condiţionare a puterii juridice a actelor normative 
adoptate. Cu toate acestea, gradul superlativ al puterii 
poate fi observat prin intermediul altor criterii. 

Profesorul Grigorii Fiodorov susţine că puterea juri-
dică, de exemplu, a legii organice poate fi determinată 
în dependenţă de importanţa relaţiilor sociale pe care 
le reglementează această lege, precum şi după modul 
în care a fost adoptat acest act legislativ.5 Altfel spus, 
pornind de la premisa că obiectul de reglementare a 
oricărui act normativ îl constituie relaţiile sociale, im-
portanţa acestora în mare măsură determină şi puterea 
juridică a actului normativ. Când relaţiile sociale apar 
în procesul exercitării puterii de stat, stabilesc sau 
modifică orânduirea politică de stat, baza economică, 
social-culturală, reglementează relaţiile sociale care 
vor atrage după sine cheltuieli financiare importante, 
va fi necesară emiterea unor acte normative cu o putere 
juridică supremă în raport cu toate celelalte acte juridice 
naţionale. Aceste acte în teoria dreptului sunt numite acte 
normative juridice în formă de legi constituţionale. Iar 
relaţiile sociale cărora statul le acordă o însemnătate mai 
redusă faţă de cele ce se reglementează prin intermediul 
legilor constituţionale sunt actele normative în formă de 
legi organice care apar în cadrul:

a) sistemului electoral:
b) organizării şi desfăşurării referendumului;
c) organizării şi funcţionării Parlamentului;
d) organizării şi funcţionării Guvernului;
e) organizării şi funcţionării Curţii Constituţionale, 

a Consiliului Superior al Magistraturii, a instanţelor 
judecătoreşti, a contenciosului administrativ;

f) organizării administraţiei locale, a teritoriului, pre-
cum şi a regimului general privind autonomia locală;

g) organizării şi funcţionării partidelor politice;
h) stabilirii zonei economice exclusive;
i) stabilirii regimului juridic general al proprietăţii 

şi al moştenirii;
j) stabilirii regimului general privind raporturile de 

muncă, sindicatele şi protecţia socială;
k) organizării generale a învăţământului;
l) stabilirii regimului general al cultelor religioase;
m) stabilirii regimului stării de urgenţă, de asediu şi 

de război;
n) stabilirii infracţiunilor, pedepselor şi regimului de 

executare a acestora;
o) acordării amnistiei şi graţierii;
p) celorlalte domenii pentru care, în Constituţie, se 

prevede adoptarea de legi organice;
q) altor domenii pentru care Parlamentul consideră 

necesară adoptarea de legi organice. 
 Relaţiile sociale din domeniile rămase în afara celor 

indicate se vor reglementa de actul normativ cu putere 
juridică de lege ordinară. 

Istoria cunoaşte numeroase exemple când omenirea 
a încercat prin mai multe modalităţi să consemneze 
„importanţa” acelor ori altor raporturi sociale. Mo-
dalităţile de consemnare s-au realizat prin stabilirea 
anumitor denumiri pentru actele normative adoptate 
ca, de exemplu, constituţii, legi, decrete, prin stabili-
rea răspunderii drastice pentru nerespectarea acestor 
acte normative, afişarea acestora într-un loc public 
etc. Asemenea modalităţi de atribuire a „importanţei” 
relaţiilor sociale s-a putut observă până nu demult. 
Astfel, de exemplu, în perioada sovietică proprietatea 
socialistă se afla sub o mai mare protecţie din partea 
statului, şi încălcarea prescripţiilor ce ocroteau aceste 
relaţii se pedepsea mai aspru decât încălcarea prescrip-
ţiilor referitoare la relaţiile de proprietate din domeniul 
privat. Actualmente, o prioritate mai mare i se acordă 
relaţiilor sociale ce apar în legătură cu protecţia drep-
turilor omului.

 Deci, „însemnătatea relaţiilor sociale” recunoscute 
astfel de către stat la o anumită etapă de dezvoltare în 
cel mai direct mod influenţează asupra puterii juridice 
a actului normativ, iar, în cele din urmă, îi determină 
procedura şi modul de adoptare.

Astfel, pentru a deveni lege, hotărâre sau ordonanţă 
de Guvern, actul normativ urmează în mod obligatoriu 
să treacă anumite etape ale procesului de elaborare a 
actelor normative. Dacă e să privim procesul de elabo-
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rare a anumitor categorii de acte normative prin prisma 
situaţiilor tipice, observăm două etape: a) elaborarea 
proiectului de act normativ şi b) ridicarea voinţei po-
porului la rang de lege.

Elaborarea proiectului de act normativ include în 
sine crearea grupului de lucru, întocmirea proiectului, 
pregătirea textului proiectului cu limbaj şi expresie ju-
ridică, fundamentarea, avizarea şi expertiza proiectului. 
În unele cazuri, proiectul poate fi suspus modificărilor 
şi completărilor. 

Ridicarea voinţei poporului la rang de lege este 
compusă din stadiile pe care le parcurge proiectul de act 
normativ în cadrul organului de elaborare a dreptului, şi 
anume: 1) înaintarea proiectului organului de elaborare 
a dreptului şi înscrierea lui în ordinea de zi pentru a fi 
examinat; 2) dezbaterea proiectului; 3) luarea deciziei 
asupra proiectului; 4) publicarea proiectului. 

Emiterea actelor normative nu întotdeauna parcurge 
toate stadiile indicate. Ele pot fi observate la adoptarea 
unor acte normative de o importanţă deosebită, cum 
sunt legile Parlamentului, hotărârile şi ordonanţele 
Guvernului, şi a altor acte. În alte cazuri, de exemplu – 
în cazul adoptării actelor normative emise de organele 
„departamentale” ale statului, acest proces este mult 
mai simplificat. Din cele expuse putem conchide că 
gradul puterii juridice a actului normativ în măsură 
directă este condiţionat de stadiile pe care actul trebuie 
să le parcurgă până la intrarea sa în vigoare.

Totodată, cu cât relaţia socială apărută ca rezultat al 
dezvoltării dinamice într-un domeniu al statului devine 
mai importantă, cu atât şi modalitatea de adoptare a ac-
tului normativ va fi mai complicată. Modul de adoptare 
şi rezultatul acesteia în mod direct va influenţa asupra 
gradului superlativ al puterii juridice. Drept exemplu 
poate servi art.60(59) din Regulamentul Parlamentului 
Republicii Moldova, care prevede că proiectul de lege, 
fiind înscris în ordinea de zi a şedinţei Parlamentului, 
se dezbate, de regulă, în două lecturi. Proiectele de legi 
constituţionale, proiectele de legi în problema bugetu-
lui, finanţelor, economiei, care necesită considerabile 
cheltuieli financiare, precum şi tratatele internaţionale, 
la decizia Parlamentului, pot fi supuse dezbaterii şi în 
a treia lectură.6 Legile, hotărârile şi alte acte se adoptă 
de către Parlament cu votul a cel puţin jumătate plus 
unu din numărul total al deputaţilor, dacă prin Regu-
lamentul Parlamentului nu se prevede altfel. În caz de 
paritate de voturi, votul Preşedintelui Parlamentului 
este decisiv. 

Legile constituţionale se adoptă cu votul a două 
treimi din deputaţi. Legile organice se adoptă cu votul 
majorităţii deputaţilor aleşi dacă Constituţia nu prevede 
o altă majoritate. Legile organice se adoptă cu votul 
majorităţii deputaţilor prezenţi.

Hotărârile Parlamentului ca acte legislative subor-
donate legilor se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor 
prezenţi, dacă prin Constituţie nu este prevăzută o altă 

modalitate şi nu se supun procedurii de promulgare. 
Hotărârile cu caracter individual şi alte hotărâri care nu 
conţin norme de drept pot fi examinate fără a fi supuse 
tuturor procedurilor prealabile în organele de lucru ale 
Parlamentului. 

Hotărârile Guvernului Republicii Moldova ca acte 
subordonate legii se adoptă cu votul majorităţii mem-
brilor Guvernului prezenţi la şedinţe, iar ordonanţele 
– cu votul majorităţii membrilor Guvernului. Cele 
expuse ar putea confirma totalmente zicala „unde-s 
mulţi puterea creşte”. Cu alte cuvinte, importanţa do-
meniului relaţiilor sociale atrage după sine necesitatea 
„cvorumului numeric”.

Un alt factor care indirect determină puterea juri-
dică a actului normativ este Titlul actului. Din punctul 
de vedere al tehnicii legislative, titlul este elementul 
principal de identificare a legii (actului normativ), 7 iar 
din punctul de vedere al puterii juridice Titlul actului 
normativ este punctul de reper, de bază care caracteri-
zează actul normativ la aşa compartimente, cum sunt: 
obiectul de reglementare a actului normativ, categoria 
actului, caracterul normelor ce se conţin în el, locul 
acestuia în ierarhia actelor normative din stat. 

Analiza celeor relatate face să cădem de acord cu 
poziţia expusă de autorul Ivanov,8 potrivit căruia în 
ştiinţă nu există un formular unic care ar putea fixa pu-
terea juridică a diferitelor categorii de acte normative, 
deoarece natura juridică a fiecărui act normativ este 
diferită, ceea ce ne permite să scoatem la iveală anumite 
calităţi, datorită cărora se face posibilă deosebirea unor 
grupe de acte normative de altele şi, în cele din urmă, 
structurarea lor în ordine ierarhică. 
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SUMMARY
In the framework of this article, it is argued about the delimitation situations of the offence of swindling 

from civic norms violation (if there are not performed any commitments): the offender attitude towards 
receiving the goods; the offender availability regarding commitments fulfillment. The penal liability will 
continue even if the offender is going to indict lack of material resources considering his commitments 
accomplishment – and only when the offender develops unwillingness and fraudulent intentions up against 
the assumed commitments reported to the victim. In the offence of swindling case, the legal person can’t 
be the offences subject. Instead of it, the legal person is able to perform the role of a channel in order to 
ease up the offence perpetration. In this order of idea, we strongly recommend one important adjustment 
about the sanctions prevented at art. art.2141, 252 and 255 PC RM. In this way to be sure that these arti-
cles are going to present adequately the situation that the corresponding offences are graver (including, 
because of it subjects special qualities) than the offence prevented at art.190 PC RM.  

ExAMINAREA  UNOR  PROBLEME  LEGATE 
DE  LATURA  SUBIECTIVă  ŞI  SUBIECTUL 

ESCROCHERIEI (art.190 C.pen. RM)
(Partea II)

Igor BoTEZATU, 
doctorand (USM) 

Recenzent: Sergiu BRÎNZA, doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)

Î
interes legată de scopul infracţiunii de escrocherie. Este 
vorba despre delimitarea escrocheriei de încălcările 
normelor de drept civil. După cum se exprimă cu drept 
cuvânt P.I. Iani, unii dintre cei abilitaţi cu aplicarea legii 
penale au descoperit un temei având „forţa magică” de 
încetare a procesului penal sau de neîncepere a aces-
tuia, legat de existenţa între făptuitor şi victimă a unor 
raporturi de drept civil.1

Iată un asemenea exemplu: la 10.04.2006, ofiţerul de 
urmărire penală prin raportul său a propus a nu începe 
urmărirea penală pe faptul eschivării de la achitarea 
datoriei de către C.R. şi V.T., din motiv că nu există ele-
mente constitutive ale infracţiunii. În fapt, la 20.10.1994, 
Banca de Economii S.A. a acordat un credit în mărime de 
3000 lei lui C.R. În calitate de garanţie pentru rambur-
sarea creditului a servit cauţiunea lui V.T., autentificată 
notarial. Prin hotărârea judecătorească din 18.08.1998, 
a fost satisfăcută acţiunea reclamantului de a încasa 
de la debitor şi garant, în mod solidar, suma de 3021 
lei. Conform explicaţiilor oferite de C.O., coordonator 
la una din filialele Băncii de Economii S.A., creditul 
a fost obţinut de C.R. cu intenţia de a nu-l rambursa, 
întrucât nici după adoptarea hotărârii judecătoreşti 
datoria nu a fost achitată. La rândul său, C.R. a relatat 
că nu se eschivează de la achitarea sumei datorate, însă 
la moment nu este în stare să-şi onoreze obligaţiile. În 

concluzie, procurorul a confirmat raportul ofiţerului 
de urmărire penală privind propunerea de a nu începe 
urmărirea penală.2

Iată însă un contraexemplu: la 11.04.2006, ofiţerul 
de urmărire penală a propus a nu începe urmărirea 
penală în privinţa lui A.L., din motivul lipsei elemen-
telor constitutive ale infracţiunii. În fapt, în iulie 2002, 
G.V. i-a transmis lui A.L. bani în sumă de 300 dolari 
americani şi copiile actelor necesare pentru perfecta-
rea paşaportului român. Însă, nu a primit pe parcursul 
timpului nici un răspuns. În concluzie, procurorul 
dispune pornirea urmăririi penale în privinţa lui A.L. 
în baza lit.c) alin.(2) art.190 C.pen. RM.3

În baza cărui criteriu putem stabili dacă, în asemenea 
cazuri, suntem în prezenţa infracţiunii de escrocherie sau 
a încălcării unor norme de drept civil? 

Considerăm că criteriul este prezenţa sau lipsa    
scopului de cupiditate la momentul asumării obliga-
ţiilor. În această ordine de idei, în pct.15 al Hotărârii 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la 
practica judiciară în procesele penale despre sustragerea 
bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004, se explică: „Primirea 
bunurilor cu condiţia îndeplinirii unui angajament 
poate fi calificată ca escrocherie doar în cazul în care 
făptuitorul, încă în momentul intrării în stăpânire asupra 
acestor bunuri, urmărea scopul sustragerii şi nu avea 
intenţia să-şi execute angajamentul asumat. Alături de 
alte circumstanţe, intenţia este demonstrată prin: situaţia 

n continuarea analizei laturii subiective a infracţiunii 
de escrocherie, analizei va fi supusă o problemă de 
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financiară extrem de neprielnică a persoanei, care îşi 
asumă angajamentul, la momentul încheierii tranzacţiei; 
lipsa de fundamentare economică şi caracterul irealizabil 
al angajamentului asumat; lipsa unei activităţi aducătoare 
de beneficii, necesare onorării angajamentului; achitarea 
veniturilor către primii deponenţi din contul banilor 
depuşi de deponenţii ulteriori; prezentarea, la încheierea 
tranzacţiei, a unor documente false; încheierea tranzac-
ţiei în numele unei persoane juridice inexistente sau 
înregistrate pe numele unei persoane de care se foloseşte 
o altă persoană pentru a-şi atinge interesele etc.”.4

Iată cum în practică se percepe sensul acestor explica-
ţii: „În acest context, se înscriu acţiunile condamnatului 
de schimbare a sediului şi de plecare a lui peste hotarele 
Republicii Moldova, fără înştiinţarea victimelor şi fără 
a anunţa locul aflării sale… Alături de aceste acţiuni, 
intenţia condamnatului cu privire la sustragere... este 
demonstrată prin lipsa de fundamentare juridică şi eco-
nomică a situaţiei condamnatului, caracterul irealizabil 
al angajamentului asumat şi lipsa unei activităţi legale în 
domeniul respectiv… Condamnatul a prezentat vădit fals 
realitatea, imitând pe diverse căi îndeplinirea unor pro-
misiuni ce nu ţin de competenţa lui…”;5 „D.I., acţionând 
prin înşelăciune şi abuz de încredere, ştiind că nu poate 
presta servicii pentru care şi-a asumat răspunderea, 
l-a convins pe directorul SRL „E.A.”, C.E., să semneze 
contractul conform căruia se prevedea că SRL „G.G.”, 
în termen de 30 de zile, va soluţiona problemele legate 
de omologarea actelor de identificare, în numele SRL 
„E.A.”, a dreptului de proprietate asupra unui teren de 
pământ pentru construcţia unui bloc locativ”.6

Analizând toate aceste exemple, putem constata că 
temeiul aplicării răspunderii penale pentru escrocherie 
apare în cazul imposibilităţii apărării drepturilor subi-
ective prin mijloacele justiţiei civile. Avem în vedere 
caracterul accesoriu al mijloacelor justiţiei penale.

Cu alte cuvinte, atunci când este vorba de două 
subiecte ale unui raport juridic, trebuie verificată 
înainte de toate ipoteza egalităţii lor în drepturi. Şi 
numai dacă există indici care exced limitele încălcării 
normelor dreptului civil, atunci se justifică intervenţia 
legii penale. După A.E. Jalinski, normele de drept civil 
se aplică în cazul concurenţei lor cu normele de drept 
penal, dacă: 1) există posibilitatea restabilirii valorii 
lezate prin infracţiune, pe calea acţiunilor benevole ale 
subiectului care a lezat valoarea, ori pe calea acţiunii 
civile; 2) fapta a fost săvârşită în condiţiile unui risc 
întemeiat (de exemplu, când prejudiciul este urmarea 
unei decizii economice nereuşite, ori când s-a mizat pe 
obţinerea prea rapidă a unor beneficii etc.).7

Sub incidenţa legii penale trebuie să intre doar acele 
încălcări care demonstrează rea-voinţă, fraudă, malver-
saţiune din partea făptuitorului. Asupra unor asemenea 

detalii nelipsite de importanţă se indică, de exemplu, 
în art.326 al Codului penal al Olandei, care stabileşte 
răspunderea pentru infracţiunea de înşelăciune: „… 
arogându-şi un nume fals, sau printr-un subterfugiu 
subtil, sau cu ajutorul unei uneltiri…”.8 Nu încape 
îndoială că – atunci când făptuitorul foloseşte docu-
mente false, încheie tranzacţii în numele unei persoane 
juridice inexistente, îşi arogă funcţii şi calităţi pe care 
în realitate nu le are etc. – demonstrează reaua să voinţă 
în raport cu victima. Nu mai putem afirma, retrospectiv, 
că nu a fost în măsură să-şi execute obligaţiile contrac-
tuale. Nu putem afirma că a fost de bună-credinţă, că 
a fost în imposibilitatea de a găsi mijloace materiale 
pentru a-şi îndeplini obligaţiile contractuale asumate. 
Deoarece făptuitorul a recurs la procedee frauduloase în 
detrimentul victimei (care este celălalt subiect la raportul 
juridic), el nu se mai poate prevala de imposibilitatea sa 
de a-şi executa obligaţiile contractuale faţă de victimă. 
În context, C.Bîrsan menţionează că, în Raportul său 
explicativ, Comitetul de redactare a Protocolului nr.4 
la Convenţia europeană a drepturilor omului a subliniat 
că măsurile privative de libertate nu sunt interzise dacă 
debitorul acţionează cu rea-credinţă sau cu intenţie 
frauduloasă.9

Analizând această idee, nu putem să nu ne aducem 
aminte de concepţia pe care a propus-o încă A.F. Berner: 
dacă, la scadenţă, bunurile nu sunt restituite, urmează a fi 
evaluate juridic următoarele împrejurări: 1) dacă debito-
rul refuză fie restituirea bunurilor pe care le-a primit, fie 
achitarea valorii acestora – invocând că bunurile nu i-au 
fost în genere transmise (ceea ce nu corespunde realită-
ţii) – apare temeiul aplicării răspunderii penale; 2) dacă 
debitorul refuză fie restituirea bunurilor, fie achitarea 
valorii acestora – fără însă a nega că i-au fost transmise 
aceste bunuri, invocând imposibilitatea executării la 
moment a angajamentului asumat – lipseşte temeiul 
aplicării răspunderii penale.10

Aşadar, imixtiunea penalului în sfera privată, sferă 
bazată pe principiul egalităţii părţilor, trebuie privită ca 
o ultimă măsură. Dacă ambele părţi – debitorul şi cre-
ditorul – obţin profituri de pe urma parteneriatului lor, 
rămânând proprietari asupra bunurilor sale (sau una din-
tre părţi suferă prejudicii sub forma venitului ratat, fără 
a pierde însă dreptul de proprietate), atunci raporturile 
dintre cele două părţi trebuie să rămână în continuare pe 
tărâmul dreptului civil. Dacă însă una dintre părţi, asu-
mându-şi angajamente, nu are posibilitate şi nici dorinţă 
să le execute (în prealabil fiindu-i transmise bunuri de 
cealaltă parte, care astfel îşi pierde dreptul de proprietate 
asupra lor), este foarte probabilă necesitatea intervenţiei 
legii penale. Astfel, în esenţă, delimitarea escrocheriei de 
încălcarea normelor de drept civil trebuie făcută luând 
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în consideraţie două aspecte de maximă importanţă: 
1) atitudinea făptuitorului faţă de faptul transmiterii lui 
a bunurilor; 2) prezenţa disponibilităţii efective a făptu-
itorului de a-şi executa angajamentele.

Aceste două aspecte sunt puse la baza circumstanţelor 
care trebuie cercetate în vederea constatării lipsei sau 
prezenţei scopului de cupiditate, circumstanţe enumerate 
la pct.15 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
„Cu privire la practica judiciară în procesele penale 
despre sustragerea bunurilor”, nr.23 din 28.06.2004. 
Desigur, se poate reproşa că lista acestor circumstanţe 
este exemplificativă. Sau că e sumară. Că există şi alte 
circumstanţe. Că este greu aplicabilă în situaţia când 
făptuitorul nu neagă că victima i-a transmis bunurile, 
dar nici nu este realmente disponibil să-şi onoreze 
obligaţiunile.

În astfel de cazuri nu ne rămâne decât să sugerăm 
cercetarea altor circumstanţe, nu mai puţin importante: 
1) maniera de comportament pe care făptuitorul a mani-
festat-o după ce i-au fost transmise bunurile (de exemplu, 
cheltuirea imediată a banilor care erau destinaţi pentru 
procurarea unor bunuri destinate victimei); 2) accepta-
rea de către făptuitor să-i fie transmise bunurile pe care 
cu bună-ştiinţă nu le va putea valorifica (de exemplu, 
pentru că-i lipsesc cunoştinţele şi aptitudinile necesare); 
3) realizarea unor acţiuni care demonstrează nedorinţa 
făptuitorului de a-şi executa angajamentele (de exemplu, 
transferul banilor transmişi de către victimă pe un cont 
deschis pe numele unei alte persoane decât făptuitorul); 
4) sistematicitatea cu care făptuitorul îşi asumă obligaţii 
pe care ulterior afirmă că nu este în stare să le execute 
etc. Desigur, pot exista şi alte circumstanţe. De exemplu, 
într-o speţă, indisponibilitatea efectivă a făptuitorului de 
a-şi executa angajamentele e atestată astfel: „Intenţia 
menţionată (se are în vedere, de fapt, scopul de cupidi-
tate – n.a.) este dovedită şi prin înstrăinarea de către 
el (adică, făptuitorul – n.a.) feciorului său a bunurilor 
imobile ce le avea, pentru a crea astfel imposibilitatea 
de urmărire a acestor bunuri în caz de încasare de la 
el prin judecată a sumelor de bani primite de la părţile 
vătămate”.11

3. Subiectul infracţiunii de escrocherie
După cum rezultă din art.21 C.pen. RM, subiectul 

infracţiunii de escrocherie este persoana fizică respon-
sabilă care, la momentul săvârşirii infracţiunii, a atins 
vârsta de 16 ani. Astfel, subiectul infracţiunii date trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 

1) să aibă calitatea de persoană fizică;
2) să fie responsabilă;
3) să fi atins vârsta de 16 ani (în cazul infracţiunii 

prevăzute la alin.(1) art.190 C.pen. RM) sau de 14 ani 
(în cazul infracţiunii prevăzute la alin.(2) sau (3) art.190 
C.pen. RM).

În primul rând, subiectul escrocheriei trebuie să aibă 
calitatea de persoană fizică. De ce nu şi calitatea de 
persoană juridică? Deoarece, în conformitate cu alin.(4) 
art.21 C.pen. RM, persoanele juridice (cu excepţia au-
torităţilor publice) răspund penal pentru infracţiunile, 
a căror săvârşire implică sancţiunea pentru persoanele 
juridice în Partea Specială din Codul penal. Este 
adevărat că, în sancţiunile de la alin.(1) şi (2) art.190 
C.pen. RM, este specificată amenda. Însă, în alin.(4) 
art.64 C.pen. RM se stabileşte că mărimea amenzii 
pentru persoanele juridice se stabileşte în limitele de la 
500 la 10000 unităţi convenţionale. Amenda, prevăzută 
în sancţiunea de la alin.(1) art.190 C.pen. RM, nici nu 
se înscrie în aceste limite. Cea prevăzută la alin.(2) 
art.190 C.pen. RM se înscrie, însă considerăm că nu 
are cum să fie aplicată unei persoane juridice. Aceasta 
întrucât alin.(2) art.190 C.pen. RM prevede răspunde-
rea pentru escrocheria săvârşită de un grup criminal 
organizat sau de o organizaţie criminală.

În acest fel – dacă cel care comite escrocheria repre-
zintă o persoană juridică, conduce o persoană juridică 
sau activează în alt mod în cadrul acesteia – va suporta 
răspunderea penală numai el. Nu şi persoana juridică 
respectivă.

De notat, că, în corespundere cu art.105 (corobo-
rat cu art.17) din Codul contravenţional, nici în cazul 
sustragerii în proporţii mici din avutul proprietarului 
prin escrocherie persoana juridică nu poate fi subiect al 
contravenţiei administrative.

Escrocheria nu poate fi săvârşită de o persoană 
juridică. Însă, escrocheria poate fi săvârşită cu ajuto-
rul unei persoane juridice. Despre aceasta ne vorbesc 
unii autori: „Persoana juridică se utilizează des pentru 
comiterea escrocheriei în sfera creditar-financiară. Dar 
în asemenea cazuri evoluează nu ca subiect al infracţi-
unii, dar ca mijloc de săvârşire a infracţiunii. Pe contul 
bancar al persoanei juridice se depun mijloacele băneşti 
sustrase, imitându-se derularea operaţiunilor financiare 
cu partenerii de afaceri”;12 „Persoana juridică poate fi 
folosită de făptuitor ca mijloc de săvârşire a infracţiunii, 
în vederea atingerii scopului infracţional. Aşa cum un 
ucigaş foloseşte cuţitul, iar un efractor – şperaclul, aşa 
escrocul financiar utilizează o persoană juridică pentru 
săvârşirea infracţiunii”.13

Considerăm întemeiate aceste puncte de vedere. Ele 
depăşesc întrucâtva perceperea stereotipică a noţiunii de 
mijloc de săvârşire a infracţiunii: lucru, obiect corporal. 
Însă, nu vin în contradicţie cu esenţa juridică a noţiunii 
date. În acest plan, A.Reşetnicov înţelege prin „mijloc de 
săvârşire a infracţiunii” entitatea, substanţa sau fenome-
nul, ale cărui calităţi sunt utilizate de către făptuitor pen-
tru săvârşirea infracţiunii. Totodată, autorul accentuează 
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că noţiunea „mijloc de săvârşire a infracţiunii” urmează 
a fi deosebită de noţiunea „instrument de săvârşire 
a infracţiunii”: „… prin „instrument de săvârşire a 
infracţiunii” înţelegem entitatea materială (sublinierea 
ne aparţine – n.a.), aplicată nemijlocit pentru realizarea 
influenţării infracţionale, care reduce volumul de efort 
fizic sau care ajută la concentrarea forţei …”.14

Aşadar, mijlocul de săvârşire a infracţiunii poate fi 
o entitate nu neapărat materială. Poate fi chiar o entitate 
de talia şi complexitatea persoanei juridice.

De asemenea, mai corect este să afirmăm că subiectul 
escrocheriei se foloseşte nu de persoana juridică ca atare, 
dar de calităţile pe care i le pune la dispoziţie persoana 
juridică. Tocmai de aceea, respectând precizia, trebuie 
de menţionat că persoana juridică are calitatea de mijloc 
de săvârşire a infracţiunii de escrocherie. Pe când cuţitul 
sau şperaclul sunt instrumente de săvârşire a omorului 
sau, respectiv, a sustragerii pe calea pătrunderii.

În care ipoteze persoana juridică apare ca mijloc 
de săvârşire a infracţiunii de escrocherie? Considerăm 
important răspunsul la această întrebare, în vederea 
delimitării corecte a infracţiunii de escrocherie de in-
fracţiunea de pseudoactivitate de întreprinzător (art.242 
C.pen. RM).

În conformitate cu art.242 C.pen. RM, pseudoac-
tivitatea de întreprinzător este crearea de întreprinderi 
fără intenţia de a desfăşura activitatea de întreprinzător 
sau bancară, pentru acoperirea genurilor activităţii de 
întreprinzător ilicite, dacă aceasta a cauzat daune în 
proporţii mari.

Care trebuie să fie calificarea, în cazul în care scopul 
creării pseudoîntreprinderii se exprimă în sustragerea 
bunurilor (de exemplu, sustragerea creditelor)? Aseme-
nea situaţie e posibilă când întreprinderea este creată cu 
respectarea formalităţilor privind înregistrarea de stat, 
obţinerea licenţei, obţinerea codului fiscal etc. Însă, 
scopul făptuitorilor este nu de a desfăşura activitatea 
declarată în documentele de constituire. Scopul este de 
a sustrage bunurile altor persoane. După care intenţia 
făptuitorului este de a-şi schimba localizarea, dacă nu 
chiar de a migra în afara Republicii Moldova, pentru a se 
ascunde de creditori. În astfel de cazuri, în documentele 
de constituire se introduc informaţii false cu privire la 
fondatori, sediul întreprinderii. Ca să nu mai vorbim de 
datele false privind genul de activitate pentru care s-a 
creat întreprinderea.

După Iu.Kraveţ, pseudoactivitatea de întreprinzător 
este în majoritatea cazurilor o varietate specifică a es-
crocheriei.15 Mai explicit este V.Limonov, care consideră 
că, atunci când scopul infracţiunii de pseudoactivitate 
de întreprinzător constă în sustragerea bunurilor, trebuie 
aplicată numai norma cu privire la escrocherie.16

În acelaşi timp, un punct de vedere opus îl exprimă 
alţi autori: pseudoactivitatea de întreprinzător rămâne în 
afara cadrului infracţiunii de escrocherie, iar sustragerea 
bunurilor altei persoane depăşeşte cadrul pseudoacti-
vităţii de întreprinzător. De aceea, se impune soluţia 
concursului de infracţiuni, atunci când pseudoactivitatea 
de întreprinzător are scopul sustragerii bunurilor.17

Considerăm că ultima opinie nu este suficient ar-
gumentată: pseudoactivitatea de întreprinzător este 
o modalitate a înşelăciunii. În condiţiile descrise în 
art.242 C.pen. RM, această înşelăciune constituie o 
infracţiune distinctă. Nu însă şi în cazul în care scopul 
este sustragerea bunurilor. Pentru că în acest caz apare 
o condiţie suplimentară, care face ca acţiunea adiacentă 
de înşelăciune să se asocieze cu acţiunea principală de 
sustragere, având la bază o intenţie unică complexă. 
Astfel că pseudoactivitatea de întreprinzător îşi pierde 
individualitatea. Nu mai este decât o modalitate faptică 
a înşelăciunii, în contextul infracţiunii de escrocherie.

În concluzie, dacă scopul pseudoactivităţii de între-
prinzător constă în sustragerea bunurilor (de exemplu, 
sustragerea creditelor), atunci se va aplica numai art.190 
C.pen. RM. În cazul în care acest scop nu se realizează, 
calificarea se va face în baza art.27 şi 190 C.pen. RM. 
Reieşind din prevederile art.118 C.pen. RM, nu va fi 
necesară calificarea conform art.242 C.pen. RM.

În altă ordine de idei, dacă ne referim la următoarea 
condiţie pe care trebuie s-o îndeplinească subiectul 
infracţiunii de escrocherie, consemnăm că trebuie să 
fie o persoană responsabilă. În acord cu pct.4) alin.(1) 
art.255 al Codului de procedură penală al Republicii 
Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova 
la 14.03.2003,18 dacă persoana a săvârşit o faptă pre-
judiciabilă fiind în stare de iresponsabilitate şi nu este 
necesară aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter 
medical, are loc încetarea urmăririi penale.

În afară de capacitatea de a conştientiza cele săvâr-
şite, de a înţelege conţinutul faptei sale şi de a prevedea 
urmările prejudiciabile, făptuitorul trebuie să aibă posi-
bilitatea de a-şi dirija acţiunile. Legea penală, în art.23, 
defineşte noţiunea de iresponsabilitate cu ajutorul a 
două criterii: medical şi juridic. Criteriul medical este 
cel care caracterizează prezenţa la făptuitor a unei boli 
psihice cronice, a unei tulburări psihice temporare sau a 
altei stări patologice (nu şi a unei tulburări psihice care, 
potrivit art.231 C.pen. RM, are ca efect responsabilitatea 
redusă a făptuitorului). La rândul său, criteriul juridic al 
iresponsabilităţii vizează două aspecte: 1) aspectul inte-
lectual, exprimat în aceea că făptuitorul nu poate să-şi 
dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale; 2) aspectul 
volitiv, constând în aceea că făptuitorul nu poate să-şi 
dirijeze acţiunile sau inacţiunile sale.
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Cât priveşte infracţiunea de escrocherie, este greu 
de imaginat că ar putea fi prezent criteriul juridic al 
iresponsabilităţii, caracterizând făptuitorul (nu subiec-
tul). După cum remarcă just G.N. Borzenkov, aceasta 
se explică prin faptul că persoana, care realizează în-
şelăciunea sau abuzul de încredere, trebuie să aibă un 
nivel destul de înalt de dezvoltare a intelectului şi să fie 
capabilă de o activitate având un scop bine conturat.19 
Într-adevăr, specificul infracţiunii de escrocherie o 
distanţează într-o anumită măsură de alte infracţiuni să-
vârşite prin sustragere, presupunând metode şi mijloace 
relativ accesibile şi uneori chiar rudimentare. Solicitând 
la maxim potenţialul intelectual al făptuitorului, fapta 
de escrocherie este greu de imaginat să fie săvârşită de 
o persoană care nu şi-ar da seama sau nu ar putea dirija 
acţiunile ori inacţiunile sale.

Iată cum descrie portretul psihologic al subiectului 
escrocheriei O.V. Kravcenko: „Pe escroci îi face ase-
mănători câteva calităţi de bază: utilizarea pe larg a 
metodelor de influenţare psihologică asupra victimelor; 
apelarea la contribuţia unor persoane cu rol de iniţiatori 
care „întâmplător” apar la locul săvârşirii infracţiunii; 
recurgerea la participaţie ca mod frecvent de comitere a 
escrocheriei, când rolul fiecăruia dintre participanţi este 
minuţios regizat; posedarea tehnicilor de convingere 
a victimei ca ea să-i transmită făptuitorului ca şi cum 
benevol bunurile sale etc.”.20 De asemenea, E.Jarikov 
scoate în evidenţă astfel de calităţi ale escrocului, ca: 
intelectul combinatoriu, care permite dirijarea conduitei 
victimei în funcţie de reacţiile acesteia; atractivitatea 
imaginii făptuitorului pentru alte persoane, privite ca 
potenţiale victime; empatia, privită drept capacitate de a 
simţi, gândi şi dori aşa cum o fac persoanele cărora li s-a 
rezervat rolul de victime; sentimentul de superioritate, 
de dominaţie în orice situaţie, care permite afişarea unei 
atitudini ferme în raport cu alte persoane; aptitudinea de 
a eluda cu iscusinţă prevederile normative etc.21

Astfel de calităţi sunt esenţiale pentru a se putea des-
făşura activitatea infracţională de escrocherie. Mai mult, 
făptuitorul trebuie în permanenţă să-şi perfecţioneze 
procedeele infracţionale, răspunzând cu promptitudine 
restructurării continue a realităţilor sociale, anticipând 
reacţiile posibile ale potenţialelor victime şi ale organelor 
de drept. Anume în sfera intelectiv-volitivă a subiec-
tului escrocheriei se realizează „procesul de căutare a 
şperaclului pentru uşa care se deschide spre sufletul şi 
portofelul victimei”.22

În fine, ce de-a treia condiţie obligatorie pentru a 
putea considera făptuitorul subiect al infracţiunii de 
escrocherie, este vârsta minimă a răspunderii penale 
de 16 ani sau de 14 ani în funcţie de lipsa sau prezenţa 
circumstanţelor agravante.

În conformitate cu pct.2 al Hotărârii Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în 
cauzele penale privind minorii”, nr.39 din 22.11.2004, 
instanţa de judecată este obligată să constate exact vârsta 
minorului (ziua, luna, anul naşterii). Se consideră că 
persoana a atins vârsta respectivă nu în ziua naşterii, 
ci începând cu ziua următoare acesteia. La constatarea 
vârstei de către expertiza medico-legală, ziua naşterii 
inculpatului urmează să fie considerată ultima zi a acelui 
an, care este stabilit de experţi, iar în cazul constatării 
vârstei printr-un număr minimal de ani, instanţa de ju-
decată urmează să reiasă din vârsta minimală a acestei 
persoane, presupusă de expertiză.23 

Importanţa stabilirii exacte a vârstei făptuitorului 
rezultă şi din pct.3) alin.(1) art.285 al Codului de pro-
cedură penală, conform căruia, dacă persoana nu a atins 
vârsta la care poate fi trasă la răspunderea penală, are 
loc încetarea urmăririi penale.

De ce limita minimă a răspunderii penale pentru 
escrocherie a fost fixată de legiuitor la 16 ani (în cazul 
infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.190 C.pen. RM) sau 
la 14 ani (în cazul infracţiunii prevăzute la alin.(2) sau 
(3) art.190 C.pen. RM)?

În opinia lui N.S. Leikina, stabilind limita de vârstă 
a răspunderii penale, legiuitorul reiese din următoarele 
considerente: analizează infracţiunile care sunt comise 
de adolescenţi, ia în calcul particularităţile dezvoltării 
acestora şi evaluează capacitatea adolescenţilor de a 
înţelege pericolul social al celor săvârşite.24 La fel, S.A. 
Markunţov susţine: „Este aproape aceeaşi conştientizare 
a pericolului social şi conştientizare a ilegalităţii penale 
a faptelor cunoscute de-a lungul istoriei (omorului, fur-
tului, jafului etc.). Această conştientizare se realizează 
în procesul socializării, al deprinderii experienţei de 
viaţă, al parcurgerii studiilor, al lecturării şi vizionării 
de filme etc.”.25

Reiese că, până la atingerea unui anume nivel de 
dezvoltare, persoana nu este suficient de evoluată în 
plan intelectual, nu este capabilă să înţeleagă întotdeauna 
semnificaţia socială a faptelor sale, să le estimeze critic. 
Deci, şi să poartă răspundere pentru ele.

Pentru infracţiunea prevăzută la alin.(1) art.190 
C.pen. RM legiuitorul a fixat vârsta de 16 ani ca limită 
minimă a vârstei răspunderii penale. Aceasta denotă că 
că gradul de pericol social al acestei infracţiuni este la 
acelaşi nivel cu cel al infracţiunilor prevăzute la art.191 
şi la alin.(1) art.192 C.pen. RM. Totodată, gradul de 
pericol social al infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.190 
C.pen. RM este mai redus în comparaţie cu al celorlalte 
infracţiuni săvârşite prin sustragere. Pentru acestea, 
limita de vârstă a subiectului infracţiunii este de 14 ani. 
Raţiunea unei asemenea diferenţieri se exprimă în natu-
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ra juridică diferită a infracţiunilor care presupun variate 
expresii ale lui modus operandis. Luând în consideraţie 
şi calităţile pe care trebuie să le posede un escroc, pe 
care le-am caracterizat mai sus, ar fi irezonabil a stabili 
vârsta minimă de 14 ani pentru subiectul infracţiunii 
specificate la alin.(1) art.190 C.pen. RM.

Se justifică stabilirea vârstei minime de 14 ani pentru 
subiectul infracţiunii prevăzute la alin.(2) sau (3) art.190 
C.pen. RM. Cu o singură excepţie: ipoteza specificată 
la lit.d) alin.(2) art.190 C.pen. RM vizând escrocheria 
săvârşită cu folosirea situaţiei de serviciu. Răspunderea 
pentru escrocheria săvârşită în această circumstanţă 
trebuie prevăzută într-un alineat distinct, aparte de răs-
punderea pentru escrocheria comisă în circumstanţele 
prevăzute la lit.b) şi c) alin.(2) art.190 C.pen. RM. Or, 
este o vădită disonanţă între esenţa juridică a agravantei 
de la lit.d) alin.(2) art.190 C.pen. RM şi această limită 
de 14 ani (şi nu de 16 ani, cum ar fi trebuit să fie) pentru 
subiectul infracţiunii. De aceea, venim cu propunerea ca 
răspunderea pentru escrocheria, săvârşită cu folosirea si-
tuaţiei de serviciu, să fie stabilită într-un alineat aparte al 
art.190 C.pen. RM – alineatul (11). În acest fel, excepţia 
de la alin.(2) art.21 C.pen. RM nu s-ar mai referi şi la 
escrocheria comisă în prezenţa agravantei în cauză.

O situaţie ciudată este cea privind limita de vârstă 
pentru infracţiunile prevăzute la alin.(2) şi (5) art.190 
C.pen. RM. Legiuitorul a uitat să se refere la aceste 
infracţiuni în art.21 C.pen. RM. Nu a operat modi-
ficările necesare, păstrând informaţia cu privire la 
art.195 C.pen. RM, care este deja abrogat. Profitând de 
neatenţia legiuitorului, considerăm că toate îndoielile 
trebuie interpretate în folosul făptuitorului. Până la o 
eventuală menţionare expresă a infracţiunilor prevă-
zute la alin.(4) şi (5) art.190 C.pen. RM în textul din 
alin.(2) art.21 C.pen. RM, nu există nici un temei a 
aplica răspunderea pentru aceste infracţiuni faţă de 
persoanele care au vârsta între 14 şi 16 ani.

În altă ordine de idei, lipsa de logică se observă şi sub 
alte aspecte legate de subiectul infracţiunii de escroche-
rie. Aspecte privind gravitatea comparativă a pedepselor 
indicate în sancţiunile unor norme penale. De exemplu, 
V.T. Şcepelkov sesizează o asemenea problemă, com-
parând sancţiunile din normele cu privire la escrocherie 
şi înşelarea clienţilor.26 O asemenea problemă o atestăm 
şi în legea penală autohtonă: pedepsele stabilite în sanc-
ţiunile de la art.255 C.pen. RM sunt de o gravitate mai 
redusă decât cele de la art.190 C.pen. RM. Aceasta deşi 
ar trebui să fie invers: înşelarea clienţilor este în fond o 
escrocherie săvârşită în prezenţa unor condiţii specifice. 
Numai că, în plus, înşelarea clienţilor presupune un    
subiect special al infracţiunii. Şi de asemenea presupune 
nu oricare prejudiciu patrimonial efectiv, dar unul cifrat 
la proporţii mari. 

De ce atunci legiuitorul nu face o diferenţiere adecvată 
între infracţiunile prevăzute la art.190 şi 255 C.pen. RM, 
în planul stabilirii cuantumului regimului sancţionator? În 
acest sens, are dreptate T.A. Lesnievski-Kostareva când 
afirmă că legea penală trebuie să corespundă principiului 
echităţii: norma penală trebuie să reflecte corespunderea 
exactă între gravitatea infracţiunii şi gravitatea pedep-
sei.27 Prin prisma acestei opinii, ne îndoim că există o 
asemenea corespundere în planul comparării regimului 
sancţionator stabilit pentru escrocherie şi înşelarea cli-
enţilor. Astfel, în mod vădit, se încalcă principiul fixat 
la alin.(2) art.61 C.pen. RM, conform căruia pedeapsa 
are drept scop restabilirea echităţii sociale.

De notat că inadvertenţe similare există şi în cazul 
altor infracţiuni care presupun afinităţi cu escrocheria. 
Şi, în acelaşi timp, aceste infracţiuni presupun condiţii în 
plus (inclusiv privind subiectul infracţiunii), care fac să 
sporească pericolul social al acestor infracţiuni în raport 
cu cel al escrocheriei. Ne referim în special la infracţiuni-
le prevăzute la art.2141 şi 252 C.pen. RM. În consecinţă, 
recomandăm legiuitorului să intervină în toate aceste 
cazuri şi să efectueze ajustările necesare, în concordanţă 
cu prevederea de la alin.(2) art.61 C.pen. RM.

În urma examinării problemelor legate de latura 
subiectivă şi subiectul infracţiunii de escrocherie, for-
mulăm următoarele concluzii:

1) intenţia indirectă nu poate fi manifestată la 
săvârşirea infracţiunii de escrocherie;

2) infracţiunea de escrocherie poate fi săvârşită fie 
cu intenţie premeditată, fie cu intenţie spontană;

3) supravenirea intenţiei este posibilă în cazul 
infracţiunii de escrocherie. în această situaţie, nu 
există un concurs de infracţiuni. Calificarea se va face 
numai în baza normei care prevede răspunderea pen-
tru infracţiunea comisă cu intenţie supravenită. Nu 
şi în baza normei care prevede răspunderea pentru 
infracţiunea săvârşită cu intenţie iniţială;

4) în cazul escrocheriei şi delapidării averii străine, 
intenţia de a comite cele două infracţiuni comportă 
diferenţe specifice: intenţia de a săvârşi sustragerea 
apare până la momentul transmiterii bunurilor către 
făptuitor (în cazul escrocheriei) sau după acest mo-
ment (în cazul delapidării averii străine);

5) la baza infracţiunii de escrocherie se poate afla 
nu numai motivul de cupiditate, dar şi un motiv de 
altă natură (teamă, solidaritate etc.);

6) nu motivul de cupiditate, dar scopul de cupi-
ditate este semnul obligatoriu al laturii subiective a 
infracţiunii de escrocherie;

7) nu poate fi aplicat art.190 C.pen. RM, în ca-
zul în care făptuitorul urmăreşte scopul folosinţei 
temporare;
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8) în esenţă, delimitarea escrocheriei de încălca-
rea normelor de drept civil (când nu sunt executate 
obligaţii) trebuie făcută luându-se în consideraţie: 
atitudinea făptuitorului faţă de transmiterea lui a 
bunurilor; prezenţa disponibilităţii efective a făptu-
itorului de a-şi executa angajamentele;

9) nu se poate invoca imposibilitatea făptuitorului 
de a găsi mijloace materiale pentru a-şi îndeplini 
obligaţiile asumate – ca temei de a nu-i fi aplicată 
răspunderea penală – dacă a manifestat rea-voinţă 
sau intenţie frauduloasă faţă de obligaţiunile asumate 
în raport cu victima;

10) în cazul infracţiunii de escrocherie, persoa-
na juridică nu poate fi subiect al infracţiunii. în 
schimb, poate avea rolul de mijloc de săvârşire a 
infracţiunii;

11) dacă scopul pseudoactivităţii de întreprinzător 
este sustragerea bunurilor, se aplică numai art.190 
C.pen. RM (cu sau fără referire la art.27 C.pen. RM). 
Nu este necesară invocarea suplimentară a art.242 
C.pen. RM;

12) nu este justificată stabilirea limitei de 14 ani 
pentru vârsta subiectului infracţiunii prevăzute la 
lit.d) alin.(2) art.190 C.pen. RM;

13) până la o eventuală menţionare expresă a 
infracţiunilor prevăzute la alin.(4) şi (5) art.190 
C.pen. RM în textul din alin.(2) art.21 C.pen. RM, 
nu există nici un temei de a aplica răspunderea 
pentru aceste infracţiuni faţă de persoanele care au 
vârstă între 14 şi 16 ani;

14) se impune o ajustare în sancţiunile de la 
art.2141, 252 şi 255 C.pen. RM, astfel încât acestea să 
reflecte adecvat că infracţiunile corespunzătoare sunt 
de o gravitate mai mare (inclusiv, datorită calităţilor 
speciale ale subiecţilor lor) în raport cu infracţiunea 
prevăzută la art.190 C.pen. RM. 
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SUMMARY
 The history has registered and continues to point out numerous and regrettable acts of physical, bio-

logical or cultural exterminations targeted against some human collectivities, under different motivations, 
nearly on the whole map of the world. Naturally, they precede the appearance of juridical concept of 
genocide, of international conventions and national criminal norms, which will exclude them from the 
tacitly admitted scope and incriminate through laws. The following paper will emphasize the origins, 
motives and ways of destroying the human entity of Jews by Nazis authorities during the II World War, 
an extermination that is marked by deep roots in past.

 The aim of the following study is to remember once again of the darkest pages of human history, 
because oblivion or ignorance could lead to committing of these odious crimes in the future.

E
iudaismului s-a dovedit a fi împlinirea unor practici 
foarte vechi.

 Nici politicile, nici acţiunile antievreieşti nu au 
apărut brusc în 1933. De foarte multe veacuri şi în 
numeroase ţări, evreii fuseseră victimele unor acţiuni 
de distrugere. Care fusese scopul urmărit de ele? În 
istoria Occidentului, trei politici succesive au fost puse 
în acţiune împotriva evreilor.

 Prima politică de acest tip a fost cea a Imperiului 
Roman, din sec. IV după Chr. La puţin timp după anul 
300, sub domnia împăratului Constantin, Biserica 
Creştină a dobândit la Roma o influenţă atât de mare, 
încât a devenit religie de stat; din acel moment Biserica 
a fost inspiratoarea acţiunilor autorităţilor civile. Timp 
de douăsprezece veacuri, ea avea să dicteze atitudinea 
care trebuia adoptată faţă de evrei. Or, spre deosebire 
de romanii pre-creştini, care nu voiau să impună nici o 
religie sau credinţă exclusivă, Biserica susţinea că toţi 
sunt obligaţi să fie creştini.

 Pentru a înţelege acest comportament, este impor-
tant să ne dăm seama că Biserica voia să-i convertească 
pe evrei nu pentru a conduce şi domina mai multe per-
soane, ci pentru că ea considera de datoria adevăraţilor 
credincioşi să-i salveze pe necredincioşi de osândirea 
lor. Creştinismul nu era numai o religie printre alte 
religii, ci adevărata şi singura religie. Cine nu se afla în 
sânul Bisericii, probabil că stătea departe de ea numai 
din necunoaştere sau din greşeală. 

 În definitiv, primii creştini continuau să se supună 
legii iudaice, ei nu adăugaseră normelor religioase 
decât unele practici nefundamentale ca, de exemplu, 
botezul. Dar, totul s-a schimbat atunci când a fost 
proclamată divinitatea lui Christos. Evreii nu au decât 
un singur Dumnezeu, care este indivizibil şi nu admite 
existenţa altor divinităţi. Începând de aici, iudaismul 

ExTERMINAREA  EVREILOR – PREMERGăTORUL  
ŞI  INSPIRAŢIA  PRACTICILOR  DE  GENOCID

 Iuliana BARAT, 
doctorand (USM)

Recenzent: Sergiu BRÎNZA, doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)

 xterminarea evreilor din Europa de către Germania 
a fost o lovitură magistrală, iar procesul nimicirii 

şi creştinismul au devenit două religii ireconciliabile, 
convertirea la creştinism însemna pentru evrei renega-
rea Ierusalimului.

 La sfârşitul Antichităţii, apoi în timpul Evului me-
diu, a fost, aşadar, foarte greu să-i determini pe evrei să 
renunţe la iudaism. Biserica a încercat cu multă răbdare 
să-i convingă. Vreme de douăsprezece sute de ani ea 
s-a îndârjit să lupte cu armele raţiunii teologice, însă, 
deoarece evreii nu cedau, Biserica a început, simultan, 
să completeze acţiunea cuvântului cu „persuasiunea” 
forţei. Totuşi, Papalitatea nu autoriza presiunile indivi-
duale, Roma era ostilă convertirilor forţate. Pas cu pas, 
dar pe un spaţiu din ce în ce mai vast, Biserica a adoptat 
„măsuri defensive” împotriva victimelor ei dezarmate. 
Ea i-a „ocrotit” pe creştini de consecinţele „dăunătoare” 
ale oricăror raporturi cu evreii, elaborând o legislaţie 
rigidă împotriva căsătoriilor mixte, condamnând discu-
ţiile despre probleme religioase, interzicând atât unora, 
cât şi celorlalţi să locuiască în aceleaşi zone. Biserica 
i-a „ocrotit” pe creştini de „nocivitatea” învăţăturilor 
iudaice, arzând Talmudul şi excluzându-i pe evrei din 
funcţiile publice.

 Eşecul convertirii în masă a avut efecte de foarte 
mare amploare. Insuccesul a determinat Biserica să-i 
considere pe evrei drept un grup specific, cu totul diferit 
de creştini, surd la chemarea creştinismului, primejdios 
pentru credinţa creştină.

 Din sec. al XIII-lea până în veacul al XVI-lea, în 
Anglia, Franţa, Germania, Spania, Italia evreilor li se 
dăduseră ultimatumuri ce-i sileau să aleagă între con-
vertire şi expulzare.

 Expulzarea a fost, deci, a doua modalitate istorică 
a politicii antievreieşti. La început ea constituia o alter-
nativă la convertire şi evreii erau liberi să ia hotărârea 
pe care o doreau. Dezlegaţi de motivaţiile religioase, 
antisemiţii din sec. al XIX-lea şi-au ales drept scop 
să-i silească pe evrei să emigreze. Ei îi urau, siguri că 
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au de partea lor justiţia şi raţiunea. Odată cu ura, noii 
duşmani ai evreilor mai moşteniseră de la Biserică 
şi convingerea că evreii nu puteau fi schimbaţi, nici 
convertiţi, că ei erau un fel de produs finit, imuabil în 
comportamentele lor, rigizat în ideile lor, de neclintit 
în convingerile şi credinţa lor.

 Către anul 1933 numărul evreilor europeni era 
apreciat la 9 milioane. La finele războiului, în 1945, 
naziştii reuşiseră să nimicească mai mult de jumătate 
din numărul lor ca parte a „Soluţiei finale” – o politică 
de exterminare totală a evreilor din Europa. Conform 
planului lui Adolf Hitler, persecutarea şi nimicirea 
evreilor trebuia să aibă loc pe etape. Iniţial s-a început 
cu adoptarea unei legislaţii discriminatorii faţă de evrei, 
apoi boicot economic şi explozii de violenţă (pogromul 
Nopţii de cristal).

 Adoptată de către nazişti, politica de expulzare şi 
de excludere a continuat să inspire toate operaţiunile 
antievreieşti până în 1941. Însă, acest an a reprezentat 
o răscruce în istoria antisemitismului activ, deoarece 
naziştii s-au confruntat atunci cu o situaţie determinată de 
un război total. Mai multe milioane de evrei erau închişi 
captivi în ghetouri şi emigrarea devenea imposibilă. Un 
proiect tardiv, care consta în a îmbarca pe evrei cu desti-
naţia Madagascar, eşuase total. Trebuia inventată o altă 
metodă de a „rezolva problema evreiască”. În această 
perioadă crucială, ideea unei „soluţii teritoriale” a apărut 
la unii nazişti. „Soluţia teritorială” sau, după cum a fost 
numită ulterior, „Soluţia finală a problemei evreieşti în 
Europa”, prevedea pur şi simplu exterminarea fizică a 
evreilor europeni. Era necesar, deci, să fie ucişi. Aceasta 
a fost a treia fază istorică a acţiunii antievreieşti. 

 Holocaustul a reprezentat pesecutarea şi omorârea 
sistematică, sponsorizată de stat a aproximativ 6 mln. de 
evrei de către regimul nazist şi colaboratorii săi. Insta-
urându-se la putere în ianuarie 1933, regimul nazist era 
convins că germanii sunt o „rasă superioară”, iar evreii, 
fiind reprezentanţii unei „rase inferioare”, constituie un 
pericol pentru aşa-numita comunitate ariană.

 În era Holocaustului, îndeosebi copiii erau deo-
sebit de vulnerabili. Naziştii au exterminat aproximativ    
1,5 mln. de copii, dintre care mai mult de un milion – co-
pii evrei. Şansele de supravieţuire pentru adolescenţii 
evrei erau mai mari din considerentul că aceştia puteau 
fi exploataţi în munci forţate.

 Destinele copiilor evrei pot fi clasificate în urmă-
toarele categorii:

1. Copii omorâţi în centrele de exterminare în 
masă;

2. Copii asasinaţi imediat după naştere;
3. Copii născuţi în ghettouri care au supravieţuit 

graţie faptului că au fost ascunşi;
4. Copii, de regulă, cu vârsta de peste 12 ani, care 

erau fie exploataţi în munci forţate, fie supuşi experi-
mentelor medicale.

 În ghettouri, cauza deceselor copiilor o constituia 
alimentaţia insuficientă, condiţiile de trai inadecvate. 

Autorităţile naziste tratau cu indiferenţă decesele în 
masă ale copiilor, considerându-i „fiinţe inutile” – de-
oarece aceştia erau prea mici pentru a putea fi antrenaţi 
la munci forţate. Ca urmare a acestui fapt, naziştii au 
început a-i selecta pe cei cu dizabilităţi, pentru ca ulte-
rior să-i deporteze în centrele de exterminare în masă, 
unde copiii în cel mai barbar mod erau privaţi de viaţă, 
prin plasarea lor în camere de gazare. 

 Medicii şi cercetătorii nazişti se deplasau în lagărele 
de concentrare pentru a practica pe larg experimentele 
biologice asupra copiilor; interes deosebit prezentau ge-
menii. În urma acestor experimente survenea moartea co-
piilor. În investigaţiile lor de a rezerva şi recăpăta „sângele 
arian”, experţii nazişti ordonau răpirea a sute de copii din 
teritoriul ocupat al Poloniei şi al Uniunii Sovietice pentru 
plasarea lor în familii germane. Criteriile de selectare a 
copiilor erau: păr blond, ochi albaştri, ten deschis – trăsă-
turi suficiente pentru a merita şansa de a fi „germanizat”. 
Pe de altă parte, femeile, de altă naţionalitate decât cea 
germană, care au fost supuse la violenţe sexuale ce au 
rezultat în graviditate, agresorul fiind german, erau forţate 
să avorteze sau nou-născuţii erau ţinuţi în condiţii care 
să ducă la decesul lor, în cazul în care „experţii germani 
în rezervarea rasei ariane” decideau că copilul nu posedă 
suficiente trăsături ale unui arian.

 Deosebit de relevant la acest capitol este aşa-numi-
tul „program de euthanasie”. Conceptul de euthanasie 
semnifică privarea de viaţă a unei persoane ce suferă 
de o maladie incurabilă care îi provoacă suferinţe fizice 
insuportabile, cu condiţia că a existat cerinţa insistentă 
a victimei. În practica naziştilor euthanasia a constituit 
un termen utilizat pentru a desemna un program clan-
destin, instituţionalizat de exterminare a persoanelor 
cu dizabilităţi fără conştientizarea şi consimţământul 
lor sau al familiilor acestora. Acest odios program a 
debutat cu operaţiunea secretă de exterminare a copiilor 
cu deficienţe fizice sau mentale. Aceştia erau plasaţi în 
clinice pediatrice şi lipsiţi de viaţă prin administrarea 
unei supradoze de medicament cu efect letal. Victime au 
devenit nu doar copiii evrei, dar şi de alte naţionalităţi, 
inclusiv germani. Către finele războiului, cercetătorii 
estimează numărul victimelor de vârstă infantilă la apro-
ximativ 5000 persoane. Ulterior, aplicarea programului 
de euthanasie s-a extins şi asupra adulţilor. În toamna 
anului 1939, Hitler a semnat un document secret, prin 
care se declara imunitatea jurisdicţională absolută în ce 
priveşte acţiunile de privare de viaţă comise de medici, 
cu concursul personalului medical şi al administraţiei 
clinicilor secrete în care aveau loc omorurile. Istoricii 
evidenţiază faptul că documentul sus-numit a fost sem-
nat cu o dată anterioară, şi anume – cu  1 septembrie, 
sugerându-se că faptele erau justificate de situaţia de 
război. Şase camere de gazare erau dispersate în diferite 
oraşe ale Germaniei şi Austriei. Începând cu ianuarie 
1940 pacienţii erau selectaţi şi transferaţi la clinicile 
menţionate. Medicii din cadrul acestora nu se oboseau 
să-i examineze, de cele mai multe ori bazându-se pe 
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diagnoza indicată de clinicile din care erau aduşi paci-
enţii. Victimelor li se comunica faptul că este necesară 
o examinare suplimentară ce urmează a fi precedată de 
un duş dezinfectant. Prin această inducere în eroare, 
victimele erau închise în camerele în care se administra 
monoxid de carbon. Ulterior cadavrele acestora erau 
incinerate în crematorii ataşate de fiecare clinică. După 
incinerare, cenuşa era plasată într-o urnă care se expedia 
rudelor şi la care se anexa un certificat de deces, în care 
se indica o cauză fictivă a morţii. Moartea subită a mii de 
pacienţi, a căror certificate de deces enumerau cauze şi 
locuri similare de survenire a morţii, a trezit suspiciuni şi 
a provocat începerea unor investigaţii. Astfel, programul 
clandestin de euthanasie a fost descoperit. 

 Ca urmare a acestui fapt, în august 1941 Hitler 
a ordonat stoparea programului de euthanasie, drept 
consecinţă a faptului că opinia publică, îndeosebi 
reprezentanţii clerului, au condamnat drastic această 
măsură prin organizarea de proteste. Conform datelor 
statistice, către acest moment numărul victimelor se 
estimează la 70000 persoane. Totuşi, stoparea progra-
mului nu a vizat şi copiii cu dizabilităţi, în privinţa 
cărora exterminarea a continuat. 

 Astfel, cercetările au relevat regretabilul fapt că 
protestele care au avut loc nu au avut ca efect stoparea 
definitivă a exterminărilor, ci, din contra, infractorii au 
devenit mult mai precauţi. Camerele de gazare au fost 
substituite cu injecţiile letale, munca forţată în condiţii 
inumane, insuficienţa de alimentare şi igienă. Istoricii 
apreciază că dezastrul programului de euthanasie se 
estimează la cifra de 200000 persoane.

 Dacă e să rezumăm, au existat, începând din        
sec. IV al erei noastre, trei politici antisemite succe-
sive: cea a convertirii, expulzării şi a anihilării.

 Considerăm astăzi exterminarea evreilor din Europa 
între 1933-1945 drept un eveniment fără precedent. Este 
adevărat că istoria nu ne oferă nici un exemplu de acest 
gen care, prin dimensiunile lui şi prin caracterul său 
organizat, să poată fi comparat cu el. O acţiune îndelung 
proiectată şi gândită a avut drept rezultat asasinatul 
unui număr de şase milioane de persoane, comis în 
doar câţiva ani. Operaţiunea s-a încheiat fără ca cineva 
să-şi fi dat seama de dimensiunile ei enorme şi, cu atât 
mai puţin, de implicaţiile sale pentru viitor.

 Totuşi, cercetând cu atenţie acest cataclism de o 
magnitudine excepţională, constatăm că, în majoritatea 
cazurilor, evenimentele petrecute în aceşti doisprezece 
ani nu erau absolut noi. Procesul de exterminare nazist 
nu s-a dezvoltat câtuşi de puţin printr-o iniţiativă spon-
tană, el a fost apogeul unei evoluţii ciclice, naziştii nu 
au fost la originea unei mişcări, ci au continuat-o până 
la extrema ei limită.

 Se ştie că natura unei misiuni constituie factorul care 
determină modalitatea în care ea va fi executată. Unde 
există voinţă, există şi mijloace; iar dacă voinţa este 
destul de puternică, mijloacele vor fi întotdeauna găsite. 
Dar dacă urgenţa nu-ţi acordă timp pentru a dobândi 

experienţă, anumite situaţii nu permit nici şovăieli, nici 
pauze. Necesitatea este stimulul invenţiei, dar dacă pre-
cedentele au fost create demult, dacă dispui de o culegere 
gata pregătită de reţete, atunci invenţia nu mai e necesară. 
Birocraţia germană avea posibilitatea de a se sprijini pe 
nişte precedente, funcţionarii ei se aprovizionau dintr-o 
vastă rezervă de experienţă constituită de Biserică şi 
de stat timp de cincisprezece sute de ani de activitate şi 
lăsată lor ca moştenire. Politicile antievreieşti de conver-
tire şi de expulzare nu puteau împinge distrugerea decât 
până la un anumit punct. Stabilindu-şi aceste obiective, 
ele fixau, prin însuşi respectivul fapt, nişte limite de 
netrecut pentru acţiunea birocraţiei. Numai suprimarea 
limitelor impuse de obstacole putea permite operaţiunilor 
de exterminare să-şi dezvolte şi să-şi desfăşoare până la 
capăt toate posibilităţile. De aceea, anularea interdicţi-
ilor i-a silit pe administratorii germani să improvizeze 
şi să inoveze şi tot de aceea birocraţia germană a făcut 
în doisprezece ani, sub regimul lui Hitler, infinit mai 
mult rău decât reuşise să facă Biserica catolică vreme 
de douăsprezece veacuri.

 Totuşi, precedentele administrative nu au fost singu-
rele elemente istorice care au intrat în joc. În societăţile 
occidentale, o acţiune de distrugere nu se reduce la o 
simplă operaţiune tehnică. Problemele care le pune un 
proces de distrugere nu sunt numai de natură administra-
tivă, ci şi de natură psihologică. Un creştin are datoria de 
a favoriza binele şi de a respinge răul: cu cât mai vastă 
este acţiunea de distrugere cu atât mai mari sunt obstaco-
lele morale pe care acest creştin trebuie să le depăşească. 
Obstacolele acestea trebuie, deci, suprimate, conflictul 
interior trebuie, într-un fel sau altul, rezolvat. Unul dintre 
principalele mijloace de care dispune criminalul pentru a 
avea conştiinţa împăcată este acela de a-şi învălui victima 
într-un soi de veşmânt infamant, de a o reprezenta ca pe 
un obiect ce trebuie distrus.

 Aşadar, călăii au folosit o experienţă seculară. 
Această experienţă i-a dus pe agresori la succes, iar 
pe victime la dezastru. 
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SUMMARY
In this article are considered legal provisions in criminal laws of European countries are equivalent 

to release the institution from criminal liability under the Criminal Code of Moldova. 

P

LIBERAREA  DE  RăSPUNDERE  PENALă  îN 
CONTExTUL  LEGISLAŢIILOR  PENALE  

ALE  STATELOR  EUROPENE 
Boris GLAVAN,

doctorand (Academia „Ştefan cel  Mare” a MAI RM)

situate la vest de Republica Moldova. 
Codul penal al României1, spre exemplu, prevede 

în art.90 instituţia înlocuirii răspunderii penale care, 
după natura juridică, echivalează cu modalitatea de 
liberare de răspundere penală cu tragerea la răspundere 
administrativă, prevăzută de art.55 C.pen. RM. 

Potrivit doctrinei penale române, „înlăturarea răs-
punderii penale” este instituţia juridică ce reglementea-
ză modul în care instanţa de judecată, în cazul săvârşirii 
unei infracţiuni, înlocuieşte răspunderea penală cu o 
răspundere extrapenală, dacă sunt îndeplinite condiţiile 
cerute de lege, în scopul unei mai eficiente şi echitabile 
restabiliri a ordinii de drept.2

În raport cu prevederile art.90 C.pen. al României, 
înlocuirea răspunderii penale poate fi dispusă de instan-
ţă numai dacă sunt întrunite, cumulativ, următoarele 
condiţii:

a) condiţii cu privire la infracţiunea săvârşită:
• să fie săvârşită o infracţiune;
• pedeapsa aplicabilă respectivei infracţiuni să fie 

amenda sau închisoarea până la un an ori fapta să fie 
una de furt (art.208 C.pen.), abuz de încredere (art.213 
C.pen.), înşelăciune în formă tip (art.215 alin.(1) C.pen.), 
delapidarea în formă tip (art.2151 alin.(1) C.pen.) distru-
gere în formă tip (art.217 C.pen.), distrugere din culpă 
(art.219 alin.(1) C.pen.) dacă valoarea pagubei nu de-
păşeşte 10 lei sau neglijenţa în serviciu (art.249 C.pen.) 
dacă valoarea pagubei nu depăşeşte 50 lei.

b) condiţii referitoare la persoana infractorului:
• să nu mai fi fost condamnat anterior;
• să nu i se fi aplicat anterior mai mult de două 

măsuri administrative;
• prejudiciul cauzat să fie integral acoperit până la 

pronunţarea hotărârii;
• atitudinea făptuitorului după comiterea infracţiunii 

să dovedească regret; 

• există suficiente date pentru a considera că făptui-
torul poate fi îndreptat fără a i se aplica o pedeapsă.

Spre deosebire de condiţiile prevăzute de art.55 
C.pen. RM, în care se poate dispune liberarea de 
răspundere penală, cele incluse în art.90 C.pen. al 
României sunt mult mai restrictive şi, datorită acestui 
caracter, după cum relatează autorul român M.A. Hotca, 
normele care reglementează înlocuirea răspunderii pe-
nale au intrat într-o cvasi-desuetudine, dovadă în acest 
sens fiind lipsa, în ultimii ani, a unor cazuri în care să 
se facă aplicarea acestei instituţii.3

Potrivit art.91 C.pen. al României, în cazul în care 
instanţa dispune înlocuirea răspunderii penale, aplică 
una din următoarele sancţiuni cu caracter administra-
tiv:

• Mustrare
• Mustrare cu avertisment
• Amendă de la 10 lei la 1000 lei.
Pe lângă această modalitate de liberare de răspun-

dere penală ce se caracterizează ca fiind una discreţi-
onară, Legea penală a României mai prevede şi unele 
modalităţi imperative numite „Cauze care înlătură răs-
punderea penală” (Titlul VII al Părţii Generale), acestea 
fiind: amnistia (art.119), prescripţia răspunderii penale 
(art.121), lipsa plângerii prealabile sau retragerea aces-
teia (art.131) şi împăcarea părţilor (art.132).

După cum relatează unii penalişti români, „am-
nistia” este un act de clemenţă al puterii legiuitoare 
prin care, în condiţiile prevăzute de lege şi în temeiul 
unor considerente social-politice şi de politică pena-
lă, se înlătură răspunderea penală sau consecinţele 
acesteia pentru infracţiuni săvârşite până la data 
adoptării lui.4

Potrivit aceloraşi surse, amnistia poate fi generală, 
când se acordă pentru orice infracţiune, indiferent 
de natura sau gravitatea acesteia, şi specială, care se 
acordă numai pentru anumite infracţiuni, fie pentru un 
anumit grad de pericol social. De asemenea, amnistia 

revederi analogice instituţiei liberării de răspun-
dere penală se conţin şi în legile penale ale ţărilor 
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mai poate fi condiţionată, când aplicarea ei este sub-
ordonată îndeplinirii unor condiţii, şi necondiţionată, 
când aplicarea ei nu este supusă nici unei condiţionări. 
Se mai deosebeşte şi amnistia de până la condamnarea 
definitivă şi de după condamnarea definitivă.

Amnistia antecondamnatorie are următoarele 
efecte:

• înlătură răspunderea penală pentru infracţiunea 
săvârşită (procesul penal nu mai începe sau încetează 
dacă a început deja);

• se aplică măsurile de siguranţă şi măsurile edu-
cative;

• nu este înlăturată răspunderea civilă.
Prescripţia răspunderii penale, în viziunea experţilor 

români, este o cauză care înlătură răspunderea penală 
pentru o infracţiune comisă, datorită trecerii unei pe-
rioade de timp de la data săvârşirii acesteia.5 Această 
instituţie echivalează cu modalitatea de liberare de 
răspundere penală în legătură cu expirarea termenelor 
de prescripţie prevăzută de art.60 C.pen. RM.

Termenele de prescripţie a răspunderii penale sunt 
stabilite de art.122 C.pen. al României, astfel:

a) 15 ani, când legea prevede pentru infracţiunea 
săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa 
închisorii mai mare de 15 ani;

b) 10 ani, când legea prevede pentru infracţiunea 
săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar 
care nu depăşeşte 15 ani;

c) 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea 
săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar 
care nu depăşeşte 10 ani;

d) 5 ani, când legea prevede pentru infracţiunea 
săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar 
care nu depăşeşte 5 ani;

e) 3 ani, când legea prevede pentru infracţiunea 
săvârşită pedeapsa închisorii care nu depăşeşte un an 
sau amenda. 

Despre întreruperea termenelor de prescripţie se 
vorbeşte în art.123 şi 124 C.pen. al României şi are 
loc atunci când se îndeplineşte orice act procesual, 
care trebuie comunicat şi făptuitorului (învinuit/in-
culpat). După fiecare întrerupere începe să curgă un 
nou termen de prescripţie. Indiferent de numărul de 
întreruperi, în cazul în care termenul de prescripţie 
este depăşit cu încă jumătate, intervine prescripţia 
specială.

Prescripţia răspunderii penale este suspendată pe 
timpul cât o dispoziţie legală sau o împrejurare de ne-
prevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în mişcare 
a acţiunii penale sau continuarea procesului penal.

Potrivit art.121 C.pen. al României, infracţiunile 
împotriva păcii şi omenirii sunt imprescriptibile. 

Lipsa plângerii prealabile este o altă modalitate de 
liberare de răspundere penală prevăzută de Legea penală 
a României. Analizând natura juridică a acestei modali-
tăţi de liberare de răspundere penală, putem menţiona că 
legiuitorul român a lăsat în anumite cazuri la dispoziţia 
persoanei vătămate iniţiativa tragerii la răspundere 
penală a infractorului, care poate avea loc numai după 
formularea unei plângeri penale prealabile, astfel că 
punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată 
de formularea unei plângeri prealabile în cazurile expres 
prevăzute de lege. Plângerea prealabilă trebuie depusă în 
termen de două luni de la data când persoana vătămată 
a ştiut cine este făptuitorul, indiferent dacă infracţiunea 
s-a epuizat sau nu în acel moment. 

Plângerea prealabilă trebuie să îndeplinească anu-
mite condiţii de fond şi de formă, a căror neîntrunire 
atrage inexistenţa plângerii. Astfel, plângerea prealabilă 
lipseşte: când persoana vătămată nu a formulat deloc 
plângere; când plângerea a fost formulată după expi-
rarea termenului de două luni; când plângerea a fost 
formulată de o altă persoană decât persoana vătămată; 
când din conţinutul său lipseşte manifestarea de voinţă 
a persoanei vătămate în sensul tragerii la răspundere 
penală a infractorului. 

Retragerea plângerii prealabile are o semnificaţie 
asemănătoare cu lipsa plângerii, în acest caz fiind vorba 
de o reevaluare a unei manifestări de voinţă iniţiale 
(se revine asupra intenţiei exprimate prin introducerea 
anterioară, în condiţiile legii, a plângerii prealabile).

Potrivit legislaţiei penale române, retragerea plân-
gerii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

• să intervină înainte de soluţionarea cauzei printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă;

• să îmbrace o formă explicită. În cazul in-
fracţiunilor pentru care legea prevede procedura 
împăciuirii, lipsa nejustificată a părţii vătămate la 
două termene consecutive, în faţa primei instanţe, 
este considerată ca o retragere a plângerii prealabile 
(art.284 C.proc.pen. al României);

• să fie totală şi necondiţionată, să privească atât 
spectrul penal, cât şi pe cel civil şi să nu fie întemeiată 
pe anumite condiţii. 

În literatura juridică românească împăcarea părţilor 
este definită ca o înţelegere între persoana vătămată 
şi infractor de a pune capăt conflictului născut din 
săvârşirea infracţiunii, înţelegere care, în anumite 
cazuri prevăzute de lege, înlătură răspunderea penală 
a infractorului.6

De observat este faptul că, spre deosebire de lipsa 
plângerii prealabile sau retragerea acesteia, care sunt 
manifestări unilaterale de voinţă, împăcarea părţilor 
este un acord bilateral de voinţă. 
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Potrivit art.132 C.pen. al României, împăcarea părţi-
lor este valabilă numai în cazul în care sunt îndeplinite 
următoarele condiţii:

a) împăcarea părţilor trebuie să intervină în cazul 
infracţiunilor pentru care legea prevede că împăcarea 
părţilor înlătură răspunderea penală;

b) împăcarea trebuie să se facă între persoana vă-
tămată şi infractor;

c) împăcarea trebuie să fie explicită;
d) împăcarea trebuie să fie personală;
e) împăcarea trebuie să fie totală, necondiţionată 

şi definitivă;
f) împăcarea trebuie să intervină cel mai târziu 

până la rămânerea definitivă a hotărârii cu privire la 
infracţiunea săvârşită.

Efectele juridice ale împăcării părţilor constau în 
înlăturarea răspunderii penale şi în stingerea acţiunii 
civile. 

Partea Specială a Codului penal al României de 
asemenea conţine prevederi ce se referă la liberarea de 
răspundere penală în legătură cu căinţa activă, aşa-nu-
mitele „cauze de nepedepsire”. Acestea sunt prevederile 
de la: art.167 „Complotul”, art.170 „Nedenunţarea”,  
art.255 „Darea de mită”, art.262 „Nedenunţarea unor 
infracţiuni”, art.323 „Asocierea pentru săvârşirea de 
infracţiuni”, din Codul penal al României. 

Spre deosebire de Legea penală a României, le-
gislaţiile penale ale celorlalte state situate la vest de 
Republica Moldova prevăd nu modalităţi de liberare 
de răspundere penală, ci modalităţi de liberare de 
pedeapsă. 

Astfel, în Partea Generală a Codului penal al 
Franţiei din 1992, intrat în acţiune la 1 martie 1994,7 
în art.132-59 se menţionează: „Liberarea de pedeapsă 
poate avea loc atunci când resocializarea infractorului 
a fost atinsă, daunele au fost recuperate, iar urmările 
negative, provocate de fapta infracţională, şi-au încetat 
efectul.

Instanţa judecătorească, care ordonă liberarea de pe-
deapsă, are dreptul de a hotărî asupra faptului ca decizia 
de liberare de pedeapsă să fie sau nu inclusă în cazierul 
judiciar. Liberarea de pedeapsă nu produce efecte asupra 
plăţilor judiciare”. Un astfel de conţinut ne determină să 
considerăm că aici se subînţelege liberarea de răspundere 
penală în legătură cu căinţa activă.

Legea penală a Franţei mai prevede şi instituţia 
„Amânarea pronunţării pedepsei”, care ar putea să 
corespondeze cu modalitatea de liberare de răspun-
dere penală în legătură cu expirarea termenelor de 
prescripţie prevăzută de art.60 C.pen. al RM. 

Amânarea pronunţării pedepsei în reglementarea 
juridico-penală a Franţei poate fi de trei tipuri: 

a) amânarea ordinară (art.132-60 – 132-62);
b) amânarea cu termen de încercare (art.132-63 – 

162-65);
c) amânarea cu prescripţia instanţei (art.132-66 – 

132-70).
Amânarea pronunţării pedepsei potrivit primului tip 

are loc în cazul în care instanţa consideră că „autorul 
infracţiunii este pe cale de a se corecta, prejudiciul 
este compensat şi încălcarea, care serveşte obiectul 
cercetării penale, va înceta” (partea 1 art.132-60). 
Totodată, instanţa stabileşte în decizia sa data la care 
va pronunţa pedeapsa (partea 2 art.132-60). Cu toate 
acestea, amânarea pronunţării pedepsei poate fi dispusă 
numai dacă învinuitul, în cazul unei persoane fizice, sau 
reprezentantul acestuia, în cazul unei persoane juridice, 
este prezent la audiere (partea 3 art.132-60).

Decizia despre pedeapsă se pronunţă nu mai târziu 
de un an de la decizia de amânare (art.132-62). În şe-
dinţa a doua instanţa poate să libereze inculpatul (nu 
pronunţă sentinţa de condamnare cu stabilirea pedepsei, 
ceea ce înseamnă că îl liberează de răspundere penală), 
sau poate stabili pedeapsa prevăzută de lege, sau poate 
din nou să amâne stabilirea pedepsei în condiţiile şi în 
conformitate cu prevederile art.132-62. 

Amânarea pronunţării pedepsei potrivit celui de al 
doilea tip corespunde mai mult modalităţii de liberare 
condiţionată de răspundere penală prevăzută de art.59 
C.pen. al RM şi constă în amânarea pronunţării pe-
depsei, stabilindu-i vinovatului un termen de încercare 
ce nu poate depăşi un an. Decizia Curţii este supusă 
executării imediate (art.132-63). 

Amânarea pronunţării pedepsei cu „stabilirea unui 
termen de încercare” poate fi pusă în aplicare doar în pre-
zenţa concomitentă a următoarelor condiţii: 1) persoana 
în cauză nu a mai comis alte delicte sau fapte penale şi 
2) infractorul este pe cale de a se corecta, dar prejudiciul 
se compensează (art.132-63, 132-60).

Termenul de încercare include următoarele acţi-
uni obligatorii: vinovatul este obligat să răspundă la 
apelurile funcţionarului responsabil pe chestiuni de 
probare, să-i furnizeze informaţiile şi documentele 
necesare pentru a-i fi verificate sursele de subzistenţă, 
să avertizeze despre orice schimbare de reşedinţă şi 
muncă. În plus, în fiecare caz, luând în consideraţie 
personalitatea inculpatului şi circumstanţele infracţiunii 
sau ale delictului comis, judecătorul îi poate impune şi 
alte obligaţii care sunt opţionale (să-şi continue studiile 
sau educaţia profesională, să urmeze un examen sau tra-
tament medical, să repare prejudiciul chiar şi în absenţa 
unei acţiuni civile, să se abţină de la conducerea unor 
mijloace de transport, să nu viziteze locurile de vânzare 
a băuturilor alcoolice, să nu viziteze alţi condamnaţi, în 
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special, complicii infracţiunii, să nu păstreze sau să nu 
poarte armă de foc etc. (art.132-43 - art.132-45). 

Prevederi încurajatoare se conţin şi în articolele din 
Partea Specială a Codului penal al Franţei. De exemplu, 
în art.414-2 se menţionează că „orice persoană care a 
încercat să comită una dintre infracţiunile prevăzute la 
art.411-2, 411-3, 411-6, 411-9 şi 412-1 este scutită de 
pedeapsă în cazul în care, după ce a informat autorităţile 
judiciare sau administrative, a fost posibilă prevenirea 
faptei şi, după caz, identificarea altor delicvenţi”.

În art.414-3, de asemenea, se menţionează că „orice 
persoană care a participat la conspiraţia definită de 
art.412-2 este scutită de pedeapsă în cazul în care, 
înainte de a fi urmărită penal, a dezvăluit autorităţilor 
competente existenţa conspiraţiei, ceea ce a permis 
identificarea altor participanţi”.

Aceste prevederi vizează doar Secţiunea 1 „Infrac-
ţiuni contra securităţii naţionale” şi se referă la crimele 
de trădare de patrie, spionaj, cu privire la transmiterea 
de informaţii către un stat străin, sabotaj. 

Referitor la infracţiunile din Secţiunea 2 „Cu privire 
la terorism”, în art.422-1 este dispus că „orice persoană 
care a încercat să comită un act terorist este scutită de 
pedeapsă în cazul în care, avertizând autorităţile admi-
nistrative sau judiciare, a fost posibilă prevenirea faptei 
şi, după caz, identificarea altor delicvenţi”. 

În art.434-37, ce se referă la infracţiunile de evadare, 
se menţionează că „orice persoană, care a încercat să 
comită, în calitate de autor sau complice, oricare dintre 
infracţiunile prevăzute în acest paragraf, este scutită de 
pedeapsă în cazul în care, după ce a informat autorită-
ţile judiciare sau administraţia penitenciarului, a fost 
posibilă împiedicarea evadării”.

În privinţa „Infracţiunilor de contrafacere” (Capi-
tolul II), de asemenea este prevăzut că „orice persoană 
care a încercat să comită una dintre infracţiunile prevă-
zute în prezentul capitol este scutită de la pedeapsă în 
cazul în care, după ce a informat autorităţile judiciare 
sau administrative, a fost posibilă prevenirea faptei şi, 
după caz, identificarea altor delicvenţi” (art.442-9).

În sfârşit, în Secţiunea V „Participarea într-o asocia-
ţie criminală”, art.450-2, se dispune, că „orice persoană 
care a luat parte la un grup sau conspiraţie, definită la 
art.450-1, este scutită de pedeapsă în cazul în care, 
înainte să înceapă urmărirea penală, va dezvălui autori-
tăţilor competente existenţa grupului sau a conspiraţiei 
şi, în rezultat, vor fi identificaţi alţi participanţi”.

Posibilitatea liberării de răspundere penală este pre-
văzută şi în Codul penal al Spaniei din 23 noiembrie 
1995.8 Astfel, în art.130 din Partea Generală a Codului 
penal al Spaniei se menţionează că răspunderea penală 
încetează în baza următoarelor temeiuri: decesul vi-

novatului, executarea pedepsei, graţierea, iertarea de 
către victimă, dacă este prevăzută de Lege, prescripţia 
infracţiunii, prescripţia pedepsei.

Potrivit aceluiaşi articol, iertarea trebuie să se 
acorde în mod explicit înainte de executarea pedepsei. 
Instanţa de judecată sau tribunalul ascultă victima după 
pronunţarea sentinţei, însă până la începerea executării 
pedepsei. În cazul infracţiunilor sau delictelor împotri-
va minorilor sau persoanelor disponibilizate, instanţa 
sau tribunalul, luând act de părerea procurorului, poate 
respinge iertarea vinovatului, dispunând continuarea 
procedurii, cu urmărirea penală publică, sau executarea 
pedepsei. 

Termenul de prescripţie, potrivit art.131 C.pen. al 
Spaniei, se calculează după cum urmează: 

• 20 ani în cazul săvârşirii infracţiunilor a căror 
pedeapsă este mai mare de cincisprezece ani privaţiune 
de libertate;

• 15 ani în cazul în care pedeapsa maximă este 
privarea de drepturi pentru o perioadă de zece ani sau 
închisoare de până la cincisprezece ani;

• 10 ani în cazul în care pedeapsa este privarea de 
drepturi pe un termen de la şase la zece ani sau închi-
soarea pe un termen de la cinci la zece ani;

• 5 ani – pentru alte infracţiuni grave;
• 3 ani – pentru crime mai puţin grave.
Termenul de prescripţie pentru calomnie şi insultă 

este de un an. În cazul în care pedeapsa prevăzută de 
lege a fost diminuată, în conformitate cu prevederile 
articolului indicat, termenul de prescripţie nu se reduce. 
Pentru infracţiunea de genocid nu există prescripţie.

Potrivit art.132 C.pen. al Spaniei, termenele de 
prescripţie indicate se calculează din ziua comiterii 
infracţiunii. În cazul infracţiunii continue sau în curs 
de desfăşurare, aceste termene sunt calculate de la data 
ultimei acţiuni sau depăşirii situaţiei ilegale. Suspenda-
rea termenelor de prescripţie are loc în orice moment, 
dacă în privinţa persoanei a fost iniţiată o cauză penală. 
Noul termen de prescripţie începe cu încetarea cauzei 
penale sau cu finalizarea acesteia, fără emiterea sen-
tinţei de condamnare. 

În art.268 C.pen. al Spaniei se vorbeşte despre 
liberarea de răspundere penală a soţilor care nu sunt di-
vorţaţi legal, precum şi a ascendenţilor, descendenţilor, 
rudelor surorilor sau fraţilor adoptivi pentru infracţiuni 
comise între ei şi dacă nu sunt legate de intimidare sau 
de aplicarea violenţei. Astfel de fapte servesc obiectul 
răspunderii civile.

Partea Specială a Codului penal al Spaniei, de ase-
menea, conţine o serie de prevederi menite să elimine 
răspunderea penală a persoanelor care au comis anu-
mite infracţiuni. Astfel, în Secţiunea XIV din Codul 
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penal al Spaniei „Crime împotriva finanţelor publice 
şi securităţii sociale”, în pct.4 art.305, este prevăzută 
liberarea de răspundere penală a persoanei „care recti-
fică situaţia fiscală în legătură cu datoriile menţionate 
la primul paragraf al acestui articol, înainte ca aceste 
obligaţii să fi fost notificate de către autoritatea fiscală 
care a iniţiat acţiuni de control orientate spre stabilirea 
obligaţiunilor fiscale, sau în cazul în care astfel de acţi-
uni nu ar fi avut loc, înainte ca Procuratura, acuzatorul 
de stat sau reprezentantul procesual al administraţiei 
regionale sau locale să depună o plângere sau o cerere 
împotriva persoanei vizate”. 

Pct.3 al art.307 C.pen. al Spaniei reglementează 
liberarea de răspundere penală a persoanei „care 
rectifică situaţia în legătură cu datoriile menţionate la 
primul paragraf al acestui articol înainte de a fi înştiinţat 
despre iniţierea acţiunilor de control, orientate spre 
identificarea acestor obligaţii, sau atunci când astfel 
de acţiuni nu sunt efectuate, înainte ca Procuratura sau 
Avocatul Securităţii Sociale să depună o plângere sau 
o declaraţie împotriva persoanei. 

În conformitate cu art.427, se liberează de pedeapsă 
pentru luare de mită persoana care accidental a cedat 
insistenţelor unui funcţionar sau funcţionar public de 
a-i oferi cadouri sau servicii şi anunţă despre aceasta 
funcţionarul responsabil de investigaţii, până la înce-
perea procedurilor respective, dacă de la ziua săvârşirii 
faptei nu au trecut mai mult de zece zile. 

Potrivit art.462, se liberează de pedeapsă persoana 
care a făcut mărturii false într-un caz penal şi se dezice 
de ele în termen rezonabil şi în forma necesară pentru 
aflarea adevărului până la pronunţarea sentinţei. Dacă 
în rezultatul mărturiilor false se va aplica o măsură  
privativă de libertate, pedeapsa va fi stabilită cu o 
treaptă mai jos. 

Secţiunea XXI din Codul penal al Spaniei „Crime îm-
potriva Constituţiei”, în Capitolul 1 „Răscoala”, art.480, 
stipulează liberarea de pedeapsă a celui care a participat 
la răscoală şi a comunicat despre aceasta în termenul în 
care este posibilă prevenirea consecinţelor. 

Codul penal al Republicii Federale Germania9, 
de asemenea, prevede modalităţi de liberare de răs-
pundere penală, dar care sunt reglementate în limitele 
instituţiei liberării de pedeapsă. Astfel, în pct.1 al art.78 
C.pen. al Germaniei „Termenele de prescripţie” se men-
ţionează: „Expirarea termenelor de prescripţie exclud 
pedeapsa şi măsurile de corectare şi securitate”. Potrivit 
aceluiaşi articol, termenele de prescripţie nu se aplică 
pentru infracţiunile prevăzute de art.220 (genocidul) 
şi art.211 (omorul).

Pct.3 al art.78 C.pen. al Germaniei stabileşte 
termenele de prescripţie pentru diferite categorii de 
infracţiuni, acestea fiind:

• 30 ani, dacă pentru faptă este prevăzută pedeapsa 
închisorii pe viaţă; 

• 20 ani, dacă pentru faptă este prevăzută pedeapsa 
închisorii mai mare de zece ani;

• 10 ani, dacă pentru faptă este prevăzută pedeapsa 
închisorii de la cinci la zece ani;

• 5 ani, dacă pentru faptă este prevăzută pedeapsa 
închisorii de la unu la cinci ani;

• 3 ani – în cazul altor delicte.
În art.78a se menţionează că termenele de prescripţie 

se calculează din momentul consumării faptei. În cazul 
în care consecinţa, ce intră în componenţa infracţiunii, 
survine mai târziu, atunci termenele de prescripţie se 
calculează din acel moment. 

Termenele de prescripţie, potrivit art.78b, se sus-
pendă: 1) până la împlinirea celui de al optsprezecelea 
an de viaţa a victimei dacă în privinţa acesteia a fost 
comisă o faptă prevăzută de art.176-179; 2) pe durata 
în care, potrivit legii, urmărirea penală nu poate fi 
pornită sau nu poate continua. Aceste prevederi nu se 
aplică în cazul în care fapta nu poate fi investigată din 
cauza lipsei plângerii de învinuire privată, nu există 
permisiunea sau indicaţiile respective de a efectua 
urmărirea penală. 

Din conţinutul art.78c reiese că termenul de pres-
cripţie se întrerupe în raport cu desfăşurarea acţiunilor 
de urmărire penală sau a celor judiciare indicate în 
acest articol. După întrerupere, termenul de prescripţie 
se calculează din nou. Urmărirea penală nu mai poate 
avea loc din cauza prescripţiei în cazul în care după 
expirarea termenului dublu indicat în art.78a au mai 
expirat minimum trei ani, precum şi în cazul în care 
termenul de prescripţie, potrivit legilor speciale, este 
mai mic de trei ani. 

Partea Specială a Codului penal al Germaniei, de 
asemenea, conţine o serie de prevederi încurajatoare, 
numite „Căinţă activă”, şi se referă la anumite infracţi-
uni. De exemplu, în alin.(1) art.83a C.pen. al Germaniei 
se menţionează: „În cazurile prevăzute de articolele 81 
(„Trădarea statului federativ”) şi 82 („Trădarea teritoriu-
lui”), instanţa poate diminua pedeapsa sau să renunţe la 
pedeapsă, în cazul în care autorul benevol renunţă la con-
tinuarea punerii în aplicare a actului şi previne pericolul 
ce-i este cunoscut ...”. Liberarea de pedeapsă în legătură 
cu căinţa activă este prevăzută şi pentru continuarea 
activităţii partidului recunoscut neconstituţional (art.84), 
activitatea de agent în scopul sabotajului (art.86), spionaj 
(art.98), crearea organizaţiei criminale (art.129), crearea 
comunităţilor teroriste (art.129a) etc. 

De remarcat este faptul că liberarea de pedeapsă în 
cazurile prezentate poartă caracter discreţionar. Există 
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însă şi prevederi cu caracter imperativ, obligând in-
stanţa să libereze persoana care a comis o infracţiune. 
Potrivit art.149 C.pen. al Germaniei, pedeapsa nu se 
aplică persoanei pentru pregătirea falsificării banilor 
sau a altor simboluri de plată în cazul în care ea renunţă 
în mod voluntar să săvârşiească infracţiunea pregătită, 
previne pericolul provocat, distruge, face inutile mij-
loacele de falsificare sau notifică existenţa lor organelor 
de drept sau le transmite acestora.

În conformitate cu alin.(9) art.261 C.pen. al Germa-
niei, nu se aplică pedeapsa pentru „spălarea banilor” 
persoanei care în mod voluntar a informat autorităţile 
competente, dacă în acel moment infracţiunea nu este 
descoperită în totalitate sau parţial de către organele de 
drept şi autorul ştie despre aceasta.

În art.310 C.pen. al Germaniei se menţionează că nu 
se pedepseşte persoana care benevol a stins incendiul 
înainte ca autorităţile să-l fi localizat şi înainte ca incen-
diul să fi produs alte pagube decât cele deja produse.

Prevederi stimulatorii liberatoare de pedeapsă în 
legătură cu căinţa activă se conţin şi într-un şir de 
alte articole referitoare la „Crearea unei situaţii pe-
riculoase de producere a unei explozii cu folosirea 
energiei nucleare” (art.307), „Crearea unei situaţii 
periculoase de producere a unei explozii cu folosirea 
substanţelor explozive” (art.308), „Abuzul de radiaţii 
ionizante” (art.309), „Evacuarea de radiaţii ionizante” 
(art.311), „Producerea incorectă a instalaţiilor tehnico-
nucleare”(art.312), „Crearea situaţiei legate de inunda-
ţii” (art.313) etc. Investigând prevederile încurajatoare 
din Partea Specială a Codului penal al Germaniei, 
putem menţiona că, spre deosebire de legislaţia penală 
a Republicii Moldova, unde căinţa activă poate avea 
loc doar după săvârşirea infracţiunii, în dreptul penal 
al Germaniei căinţa activă poate avea loc şi la etapa 
preinfracţională. Totodată, prevederile încurajatoare de 
cele mai multe ori poartă un caracter discreţionar.

Astfel, investigând izvoarele de drept penal ale unui 
număr de state europene, putem menţiona că acestea, 
în majoritatea cazurilor, nu fac deosebire între moda-

lităţile de liberare de răspundere penală şi modalităţile 
de liberare de pedeapsă. Circumstanţele şi condiţiile 
prevăzute în ele, care, de exemplu, în dreptul penal al 
Republicii Moldova se atribuie la instituţia liberării de 
răspundere penală, sunt abordate în marea lor parte în 
limitele instituţiei liberării de pedeapsă. Prin urmare, 
concluzionăm că în legislaţia penală a statelor europene 
instituţia liberării de răspundere penală este identificată 
cu instituţia liberării de pedeapsă, în timp ce dreptul 
nostru penal delimitează clar aceste două instituţii. 
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SUMMARY
 The Peace of Adrianople (1829), by the abolition of the Turkish monopoly on trade, leading to the 

economic development by opening the road to the Moldovan goods to foreign markets. As agriculture was 
the main branch of the Moldovan economy, there was an increasing number of agricultural workers and 
employees with payment, but a land grab of many properties by merchants and boyars usurer Tier II.

Î

ASPECTUL  COMERCIAL  AL  AGRICULTURII
îN  MOLDOVA  MODERNă

 
 Ion ŢUŢUIAnU, 

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

era ca şi păşirea spre modernizarea instituţională a 
statului să ducă la forme de modernizare a economiei 
ţării, să înceapă tot cu agricultura, după care aspectul 
modernizării economiei se va extinde spre alte ramuri, 
precum industria, care avea s-o ia chiar înaintea aces-
tei agriculturi într-un timp destul de scurt. Comerţul 
agricol dobândea condiţii favorabile în urma Tratatului 
de pace ruso-turc de la Adrianopol (1829),1 prin care 
s-a desfiinţat monopolul turcesc asupra comerţului 
Principatelor Române şi s-a deschis drum mărfurilor 
moldovene pe piaţa externă. Extinderea culturilor de 
cereale impunea şi o îngrijire deosebită a terenurilor 
agricole, ceea ce presupunea mai multă muncă, price-
pere şi capital. Câştigul adus de comerţul cu cereale a 
dat curaj proprietarilor să extindă suprafeţele cultivate 
şi această extindere a început a se face prin despăduriri 
sau prin reducerea locurilor de fânaţ şi de păşunat.

Conducerea statului încerca să se implice în susţi-
nerea dezvoltării tehnice a agriculturii prin utilizarea 
de maşini agricole, îmbunătăţirea calităţii cerealelor, 
a vitelor, prin folosirea unor noi procedee de muncă. 
După 1829 şi valoarea pământului creşte, ceea ce se 
observă din sporirea preţului pământului şi al arenzilor. 
Destui mari proprietari, insuficient pregătiţi pentru im-
plicarea în noul mers al agriculturii, dovedindu-se a fi 
incapabili a se adapta noilor condiţii economice, s-au 
înglodat în datorii imense, ceea ce a dus la acapararea 
multor proprietăţi funciare de către negustori, cămătari 
şi boieri de rangul al doilea, toţi aceştia fiind legaţi prin 
interese de burghezia timpului. Totodată, asistăm şi la 
înrăutăţirea situaţiei clăcaşilor, întrucât prin aplicarea 
Regulamentului organic s-a redus locul de hrană al 
ţăranilor clăcaşi, în paralel cu creşterea cuantumului 
de lucru. După anul 1848 însă, extinderea suprafeţelor 
agricole a mai încetinit, dar majoritatea proprietarilor 

ntrucât agricultura constituia, în mod tradiţional, 
principala ramură a economiei moldovene, firesc 

agricoli căutau mărirea producţiei prin perfecţionarea 
procedeelor agricole, ceea ce a făcut să se introducă 
unelte perfecţionate şi maşini, cereale de calitate, dar 
şi noi culturi. 

Cât priveşte dreptul de proprietate funciară, se putea 
vorbi de cel al boierilor şi cel al răzeşilor. Marele boier 
sau mânăstirea posedau pământul cu obligaţia de a 
asigura condiţiile de existenţă a clăcaşilor care trăiau şi 
munceau pe moşia respectivă.2 Regulamentul organic 
împărţea proprietatea boierească în două părţi distincte, 
anume: rezerva boierească asupra căreia boierul avea 
drept deplin şi cuprindea o treime din suprafaţa moşiei, 
precum şi locurile de hrană ale clăcaşilor, apoi două 
treimi din moşie pe care ţăranii le deţineau cu drept de 
uzufruct, în schimbul rentei în muncă şi produse către 
proprietar. Proprietatea răzăşească3 era deţinută în de-
vălmăşie de un număr de răzeşi, copărtaşi la venituri. 
În privinţa suprafeţei agricole a ţării, deşi nu sunt date 
destul de aproximative, se cunoaşte că în 1849 întinde-
rea pământului era apreciată la 876 211 fălci (sau 1 246 
165 ha), iar pădurile – la 403 010 fălci, deşi în realitate 
se aprecia că pădurile erau pe o suprafaţă mai întinsă.4 
Statistica proprietăţii din anul 1857 atestă 2 296 462 
fălci suprafaţă cultivată şi necultivată a moşiilor bo-
iereşti, mânăstireşti şi răzăşeşti, pentru ca în 18595 să 
se aprecieze că pământul cultivat ocupa o treime din 
teritoriul ţării, iar două treimi era necultivabil, adică 
fânaţ, imaş, sărături, ceea ce face să constatăm că între 
1849-1860 terenul cultivat al ţării, la care se includeau 
şi pădurile, ocupa cea mai mare parte din suprafaţa 
arabilă a ţării, pentru că în terenul agricol se cuprindea 
solul arat, păşunile, locul de fânaţ, viile şi pădurile. În 
1859 se aprecia că pământul cultivat ocupa 41% din 
suprafaţa ţării, iar pădurile peste 24%, ceea ce denotă 
că mai era teren pentru extinderea agriculturii.6

În perioada 1848-1859 întregul pământ al Moldovei 
era proprietate privată, cu excepţia teritoriului Târgul 
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Ocna cu salinele din ţinutul Bacău, care erau propri-
etate a statului. Prin legea secularizării7 averilor mâ-
năstireşti din 13 decembrie 1863, proprietatea statului 
în Moldova a crescut cu aproximativ 355 680 fălci.8 
Constatăm, astfel că, înainte de legea rurală din 1864, 
numărul proprietarilor de pământ era foarte redus faţă 
de numărul total al lucrătorilor agricoli.

Pe majoritatea moşiilor locuite exista un sat sau 
cătun, moşiile având întinderi diferite, iar pentru anul 
1849 în Moldova se aprecia un număr de 1 933 pro-
prietăţi mari cu 1 933 sate.9 În 1857 numărul moşiilor 
mari şi mici se ridica la 2 238, iar în 1859 erau 2 302 
sate şi 2 437 moşii.10 În 1857 proprietatea funciară a 
ţării era de 58% proprietate boierească, 20,72% ră-
zăşească şi 20,45% mânăstirească. Moşia boierească 
avea în medie 982 fălci, cea mânăstirească avea 1 054 
fălci, iar cea răzăşească 930 fălci. În 1859, boierii 
posedau  1 594 114 fălci, mânăstirile 653 260 fălci şi 
răzeşii 357 661 fălci11, ceea ce arată că proprietatea 
devălmaşă era în continuă descreştere12, mai mult de 
jumătate din proprietăţile răzăşeşti având sub 500 fălci 
întindere şi numai 0,2% dintre ele aveau peste 4 000 
fălci. Existau 13 familii boiereşti în Moldova (recordul 
fiind deţinut de fostul domnitor al ţării, Mihail Sturza 
(1834- 1849)13, cu 65 950 fălci), care deţineau în 1857 
moşii peste 10 000 fălci14, acestea cumulând 28% din 
suprafaţa totală a moşiilor boiereşti. Restul moşiilor bo-
iereşti erau stăpânite la 1857 de vreo 700 familii boiereşti 
mari şi mici, ceea ce însemna altceva decât numărul de    
1 060 boieri proprietari în anul 1848. Mai trebuie precizat 
că erau boieri mulţi cu moşii ce nu depăşeau 500 fălci, 
dar şi mai mulţi cu moşii sub 100 fălci.

Mânăstirile deţineau în 1857 vreo 25,3% din supra-
faţa totală a moşiilor Moldovei, iar în 1859 mânăstirile 
închinate stăpâneau 355 680 fălci, iar cele pământene 
297 580 fălci.15 Administrarea moşiilor se făcea de către 
arendaşi sub supravegherea egumenului, iar cele mai 
întinse moşii le deţineau mânăstirile Neamţ, Agapia, 
Văratic, Sfântul Spiridon din Iaşi etc.

Cât priveşte proprietăţile funciare răzăşeşti, în 1857 
acestea ocupau 18% din totalul suprafeţei moşiilor, iar 
peste 60% dintre ele aveau până la 500 fălci.16 Dar, ur-
mărind numărul locuitorilor pe moşii, observăm că cei 
mai mulţi erau pe moşiile răzăşeşti şi cei mai puţini pe 
moşiile mânăstireşti. În 1848, populaţia agricolă a ţării 
era apreciată la 968 200 persoane17, iar în 1859 aceas-
tă populaţie era de 959 255 cultivatori18 la sate şi de        
56 866 la oraşe.19 Evident, principala clasă socială era 
ţărănimea clăcaşă pe moşiile boiereşti şi mânăstireşti, 
puţini fiind pe moşiile răzăşeşti. Clăcaşii erau obligaţi 
să muncească un număr de zile pe moşiile boiereşti cu 
propriul inventar, să dea dijmă, să facă proprietarului 

cărături, reparaţii la acaretele moşiei, acestea în con-
tul pământului primit pentru arătură, fânaţ şi imaş în 
funcţie de animalele lor de muncă, precum şi a unui 
loc de casă cu grădină. Aceşti clăcaşi aveau în 1848 în 
folosinţă 477 447 fălci.20

În această perioadă sporeşte numărul muncitorilor 
agricoli angajaţi cu plată, aceştia alcătuind categoria 
cea mai înaintată în agricultura timpului până la legea 
agrară din 1864. Categoria cea mai de jos a lucrători-
lor agricoli o formau robii ţigani, menţinuţi pe moşii 
chiar şi după dezrobirea ţiganilor mânăstireşti în 1844 
sau ai statului în 1849, când s-au luat şi măsuri pentru 
răscumpărarea robilor particulari. Şi după 1855 se 
foloseau robii la munci agricole şi la munci domestice 
(bucătari, servitori, vizitii, meşteri etc.). În timp ce 
proprietatea răzăşească era în disoluţie continuă, apar 
tot mai mult întreprinzătorii agricoli fără pământ sau cu 
pământ puţin, care luau în arendă terenurile agricole, 
precum şi cârciumile, morile, velniţele, ferăstraiele de 
pe moşii. Deoarece unii proprietari nu erau prezenţi la 
moşie, singurul administrator devenea arendaşul, iar 
locuitorii moşiilor se aflau direct sub conducerea şi 
supravegherea acestuia.

Pentru economia ţării, proprietatea moşierească 
avea rolul principal în economia de mărfuri, ceea ce 
face să observăm şi faptul că între 1834-1844 pământul 
lucrătorilor agricoli se redusese cu aproape o treime. 
Întrucât braţele clăcaşilor constituiau principala forţă 
de muncă a moşiilor, valoarea unei moşii se aprecia în 
primul rând după numărul locuitorilor clăcaşi, iar boie-
rul era dator să-l înzestreze pe clăcaş cu cele necesare 
traiului. Pământul aflat în folosinţa ţăranilor trebuia 
să dea familiilor lor cele necesare traiului şi aceştia 
să asigure cele necesare proprietarului cu braţele lor 
de muncă. Pentru pământul primit în folosinţă ţăranul 
trebuia să lucreze rezerva boierească cu inventarul cu 
care îşi lucra lotul lui, el având astfel şi o independenţă 
materială. Clăcaşul, însă, nu avea dreptul legal de a se 
stabili în mod liber dintr-un sat în altul. El trebuia să 
dea şi dijmă din produsele gospodăriei lui, adică renta 
în produse, pe lângă renta în muncă pentru proprietarul 
moşiei. Renta în bani era mai frecventă în regiunile de 
munte şi renta în muncă la şes şi la deal.

Gospodăriile boiereşti încep a se deosebi de cele 
ţărăneşti prin mijloace de producţie proprii şi mai 
modernizate, ceea ce duce, în primul rând, la creşterea 
producţiei de cereale, de unde şi depăşirea calitativă 
şi cantitativă a gospodăriei ţărăneşti. Munca de clacă 
nu mai putea satisface pe proprietari sub raport canti-
tativ ori calitativ şi se dovedeşte tot mai nerentabilă şi 
neproductivă, încât se observă sporirea numărului de 
lucrători angajaţi cu plată. Am precizat că la mijlocul 
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secolului al XIX-lea terenul agricol al unei moşii se 
împărţea în două părţi distincte, potrivit reglementării 
Regulamentului Organic, adică rezerva de teren exclu-
siv al proprietarului şi locul de hrană al clăcaşilor de 
pe moşie. Însă, înmulţirea locuitorilor agricoli aşezaţi 
pe moşie şi reducerea continuă a lotului clăcaşilor în 
avantajul rezervei au impus limitarea terenului care 
putea fi dat ca loc de hrană. Regulamentul Organic şi 
Legea din 1851 au fixat maximum de pământ ce putea 
fi dat de către proprietari ca loc de hrană la două treimi 
din suprafaţa moşiei, rămânând o treime pentru propria 
rezervă, iar boierul nu putea fi obligat să dea pământ 
din rezerva sa locuitorilor care se adăugau pe moşie 
în decursul anilor. Întinderea locului de hrană fusese 
fixată de Regulamentul Organic la 1,5 falce loc de ară-
tură, 40 prăjini loc de fânaţ, 20 prăjini pentru păşunat 
şi 10 prăjini loc de ogradă şi grădină fiecărui locuitor, 
indiferent de numărul vitelor deţinute. Peste acestea, 
locuitorii primeau 60 prăjini de păşunat şi şaizeci prăjini 
pentru fânaţ de fiecare pereche de boi.21

Legea din mai 1848 dispunea transformarea dijmei 
în lucru, dar se lăsa aplicarea la învoiala dintre boier 
şi lucrători, ceea ce deja se practica. Mai prevedea ca 
la 120 de prăjini de arătură să se facă încă 12 prăjini 
lucru sau la 10 prăjini încă una în plus.

Legea agrară din 1851 sporea locul de păşune cu     
20 de prăjini, iar pentru locuitorii de la munte se preve-
dea a primi pentru locul de arătură 1,5 fălci de fânaţ22, 
cantitatea de muncă fiind mai mare cu o zi decât preve-
dea Regulamentul Organic, adică 13 zile în total. Scutea 
pe ţăranul fără boi să facă cele patru zile de lucru şi de 
îndatorirea de a face coşere.23 Dar, în privinţa acordării 
de pământ însurăţeilor, aceasta rămânea la aprecierea 
stăpânului moşiei. În urma evenimentelor anului 1848 
şi Convenţiei de la Balta Liman se impuneau modifi-
cări legislative în problema agrară, ceea ce a dus la 
Aşezământul din 1851, prin care se încerca o atenuare 
a obligaţiei boierilor de a ceda pământ clăcaşilor şi de 
a extinde sistemul învoielilor libere. Întrucât proble-
ma agrară era cu multe şi delicate implicaţii sociale, 
ea avea să fie adusă înaintea Divanurilor ad-hoc şi a 
Convenţiei de la Paris, din august 1858, care în art.46 
prevedea revizuirea Legii agrare în vigoare în vederea 
îmbunătăţirii stării ţăranilor.24

Regulamentul Organic şi Aşezământul din 1851 
stabileau că numai proprietarul avea dreptul să vândă 
pe moşia sa orice fel de băuturi, în primul rând vin şi 
rachiu, de a avea măcelărie şi dugheni, precum şi mori, 
iazuri şi păduri. Ţăranii nu aveau voie să facă comerţ în 
satele lor şi erau obligaţi să cumpere de la crâşma stăpâ-
nului. Însă, Legea din 1851 permitea ca locuitorii cu vii 
să vândă vinul numai străinilor de sat şi proprietarului, 

în perioada de la începutul culesului până la sfârşitul 
lui noiembrie. Monopolul asupra morilor, iazurilor, 
pădurilor şi altele dădea loc la numeroase abuzuri, ceea 
ce a dus la zdruncinarea lor de către Convenţia de la 
Paris din 1858. Totuşi, starea de monopol s-a menţinut 
până în 1864 din cauza ezitării statului în luarea unei 
măsuri radicale care ar fi nemulţumit pe boieri. Între 
privilegiile boierimii se număra şi cel al slujbaşilor vol-
nici prevăzut de Regulamentul Organic. Prin aceasta, 
proprietarii care beneficiaseră în trecut de scutelnici, 
breslaşi şi slugi ale rangului boieresc, să aibă dreptul 
a se folosi pentru gospodărie de un număr de clăcaşi 
scutiţi de bir, havalele şi alte obligaţii. Aceşti clăcaşi 
trebuiau să îndeplinească diverse slujbe în gospodăria 
boierească, pe baza unei învoieli scrise.

Cele amintite arată că dezvoltarea producţiei de 
mărfuri, a relaţiilor marfă-bani, creşterea industriei şi 
comerţului determinau practicarea unei agriculturi cu 
pronunţat caracter comercial, iar Legea rurală din 1864 
va da şi mai mare imbold comerţului agricol.25 

note: 

1 A se vedea: A.D. Xenopol. Istoria Românilor din     
Dacia Traiană. Vol.XI. Ed. III. Istoria politică a Ţărilor 
Române dela 1822 la 1848. – Bucureşti: Cartea Româneas-
că, p.71-82.

Art.118. A., „Proprietariul este îndatorit a da loc de 
hrană lăcuitorilor aşezaţi pe moşia sa. Deopotrivă pre cât 
şi aceştia sânt îndatoriţi a lucra împotrivă pentru socoteala 
proprietariului.

 B. Această alcătuire a imbe părţilor, spre a fi dreaptă, 
trebui a răsplăti în tot chipul de putinţă şi folosurile şi în-
datoririle atât de cătră o parte, cât şi de cătră alta”. Regula-
mentul organic al Moldovei, ediţie Dumitru Vitcu şi Gabri-
el Bădărău. – Iaşi: Junimea, 2004, p.382, cap. II, Secţia VII. 
Dreptăţile şi datoriile a imbe părţilor, între proprietarii de 
moşii şi între lucrătorii de pământ, art.118-132, conform 
adăugirilor făcute la Regulament în anul 1835.

3 Art.130 „Sătenii lăcuitori pe moşii răzăşeşti nu vor fi 
supuşi lucrului hotărât, însă, afară de dejmă, ei vor plăti 
cu bani aceia ce să cuvine pentru douîsprezăci zile, după 
preţul politicit, dar să statorniceşti de legiuire ca la părţile 
alesă şi stâlpite pe care vor fi lăcuitori să să urmezi cu lucrul 
ca şi la celelante moşii de obştie, nefiind ele în categorie 
numirii răzăşeşti”. 

4 A se vedea: N.Şuţu. Opere economice. – Bucureşti, 
1957, p.124-125.

5 A se vedea: Lucrările statistice ale Moldovei. – Iaşi, 
1861, p.12-13.

6 Ibidem, p.24; N.Şuţu. Op. cit. p.165.
7 A se vedea: M.Popescu – Spineni. Procesul mânăsti-

rilor închinate. Contribuţii la istoria socială şi economică 
românească. – Bucureşţi, 1936.

8 A se vedea: Lucrările statistice…p.24-25.
9 A se vedea: N.Şuţu. Op. cit. p.121, 165.
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10 A se vedea: Lucrările statistice… p.11.
11 Ibidem, p.25.
12 A se vedea: H.H. Stahl. Contribuţii la studiul satelor 

devălmaşe româneşti. Vol.I. – Bucureşti: Editura Academiei, 
1958, p.44.

13 A se vedea: G.Georgescu-Buzău. Un mare latifundiar 
în Moldova după Tratatul de la Adrianopol. Mihail Sturza. 
– În: Studii şi materiale de istorie modernă. Vol.I. – Bucu-
reşti: Editura Academiei, 1957, p.3-24.

14 Astfel: 1. prinţul Mihail Sturza avea 65 000 fălci;        
2. aga Nicu Ghica 63 424 fălci; 3. logofătul Alecu Balş       
47 900 fălci; 4. vistiernicul Neculai Roset – Roznovanu           
30 500 fălci; 5. prinţul Neculai Conachi Vogoride 25 709 
fălci; 6. cneazul A.D. Moruzi peste 21 000 fălci; 7. beiza-
dea vornic Alecu Callimachi 17 100 fălci; 8. vornicul Las-
căr Cantacuzino 16 950 fălci; 9. marchiza Luţica de Bet-
mar 14 372 fălci; 10. beizadea Alecu Ghica 14 250 fălci;        
11. logofătul Anastasă Başotă 11 800 fălci; 12. nadvornîi 
sovietnic Constantin Balş 10 850; 13. vornic Toader Balş     
7 150 fălci în ţinuturile Botoşani şi Dorohoi, plus 6 moşii 
cu mulţi locuitori cu întindere nespecificată în ţinutul Doro-
hoi. A se vedea: Dezvoltarea economiei Moldovei între anii 
1848-1864. – Bucureşti: Editura Academiei, 1963, p.15. 

15 A se vedea: Lucrările statistice…, p.25.
16 A se vedea: P.Poni. Statistica răzeşilor. – Bucureşti, 

1921, p.5-10; G.T. Kirileanu. Hotarnica răzeşilor dorneni 
1800-1801. Piatra Neamţ, 1941.

17 A se vedea: N.Şuţu. Op. cit., p.165.
18 A se vedea: Lucrările statistice… p.124-125, 177-

179.

19 Ibidem, p.108-115.
20 A se vedea: N.Şuţu. Op. cit., p.124.
21 A se vedea: Regulamentul organic, cap. II, Secţia VII, 

art.123-128.
22 A se vedea: D.C. Sturdza-Scheeanu. Acte şi legiuiri 

privitoare la chestia ţărănească. Vol.I. – Bucureşti, 1907, 
p.546.

23 A se vedea: R.Rosetti. Pentru ce s-au răsculat ţăranii. 
– Bucureşti, 1907, p.98.

24 „Moldovenii şi Valachii vor fi toţi egali înaintea legei, 
înaintea impozitului, şi egal admisibili în funcţiunile publi-
ce, în unul şi celălalt Principat. Libertatea lor individuală 
va fi garantată. Nimeni nu va putea fi oprit, arestat sau ur-
mărit decât conform legei. Nimeni nu va putea fi expropiat 
decât legal. Moldovenii şi Valachii de orice rit creştin, se 
vor bucura de o potrivă de drepturile politice. Exercitarea 
acestor drepturi se va putea întinde şi la celelalte culturi 
prin dispoziţiuni legislative. Toate privilegiurile, scutirile 
sau monopolurile, de care se bucură încă unele clase, vor 
fi desfiinţateşi se va proceda fără întârziere la revizuirea le-
gei care regulează raporturile proprietarilor de pământ cu 
cultivatorii, având în vedere îmbunătăţirea stărei ţăranilor. 
Instituţiunile municipale, atât cele urbane, cât şi cele rurale, 
vor dobândi toată desvoltarea ce le pot da stipulările acestei 
convenţiuni”. Textul întreg al Convenţiei, la C.Hamangiu. 
Codul general al României. Legi uzuale. Vol.II, p.8-12; 
C.Ionescu. Dezvoltarea constituţională a României. Acte şi 
documente. 1741-1991. – Bucureşti, 2000, p.313-318. 

25 A se vedea şi Dezvoltarea economiei Moldovei, 
p.11-32.
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SUMMARY
The imminent perspective of the integration of Moldova into the European Union is to undertake 

institutional projects and progressive strategies for the professional evaluation of magistrates and given 
continuous dynamics of this evaluation, activities in this area follows to be polished, refined and adjus-
ted to international standards in relation to judicial requirements generated by the establishment and 
promotion of professionalism and competence as main factors leading to the formation and development 
of judge’s capacity.

Manifesting the willingness and hope that relevant aspects which arise on the issue of the activity 
of the qualification college and accreditation of the judges to arouse the public interest, including all 
judges, policy makers, including the Superior Council of Magistracy, which is an independent body, 
formed for the organization and functioning of the judicial system, is the safeguard of judicial authority 
independence and exercise judicial self-order, we would be honored if constructive criticism, rational 
suggestions and proposals on the legal issues raised will contribute actively to creating a healthy current 
views on developing and promoting solutions to improve the activity of the qualification and accreditation 
of judges college.

In conclusion, being encouraged by the views expressed by the judges, aiming to materialize solutions 
for that we opt for, we address to the Council of Magistrates, supreme body that ensures the appointment, 
transfer, promotion of judges, proposal for consideration of the issue on the development and promotion 
of measures for improvement and optimization of the activity of qualifications and accreditation of the 
Judges College.

PROBLEMă  ŞI  SOLUŢII  CU  PRIVIRE  
LA  ACTIVITATEA  COLEGIULUI  DE  CALIFICARE 

ŞI  ATESTARE  A  jUDECăTORILOR
Sergiu FURdUI,

doctor în drept, conferenţiar universitar, 
Vicepreşedintele Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie

5 iunie 2010 în incinta Judecătoriei Botanica şi punerea 
în discuţie a unor probleme fundamentale cu care se 
confruntă magistraţii în activitatea judecătorească de-
notă o stare de îngrijorare şi, în consecinţă, ne îndeamnă 
la meditaţii profunde şi dezbateri constructive cu scopul 
de a identifica şi a propune soluţii optime privind rezol-
varea problemelor derivate din activitatea sustemului 
judiciar, care asigură exercitarea justiţiei.

Împărtăşim opiniile lansate în cadrul lucrărilor 
Congresului, potrivit cărora în Republica Moldova se 
impune implementarea unui set complex de măsuri 
de reformă pentru consolidarea independenţei şi a 
profesionalismului magistraţilor, precum şi pentru 
perfecţionarea activităţii instituţiilor relevante care 
funcţionează în cadrul sistemului judiciar.

Din perspectiva Asociaţiei Judecătorilor din  Republi-
ca Moldova, instruirea optimă a judecătorilor constituie 
unul dintre obiectivele propuse şi enunţate în art.3 pct.(9) 
din Statutul Asociaţiei adoptat la Congresul IX ordinar 

al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova prin 
Hotărârea nr.1 din 03.11.20011 şi, în acest context, pro-
punem pentru discuţie o problemă actuală şi importantă 
pentru sistemul judecătoresc care derivă din activitatea 
Colegiului de calificare şi atestare a judecătorilor. 
Această problemă este legată de modul de organizare 
şi desfăşurare a examenului de capacitate şi de atestare 
a judecătorilor, respectiv de elaborarea, perfecţionarea 
şi îmbunătăţirea bazei juridico-normative în vigoare cu 
privire la: selectarea candidaturilor pentru funcţia de 
judecător, susţinerea examenului de capacitate şi darea 
avizului la funcţia de judecător, atestarea judecătorilor, 
prin prisma activităţii Colegiului de atestare şi calificare 
a judecătorilor.

Conform articolului 1 din Legea cu privire la 
Colegiul de calificare şi atestare a judecătorilor, 
nr.949-XIII din 19.07.19962, Colegiul de calificare se 
constituie pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii 
şi are drept scop asigurarea selectării candidaţilor la 
funcţia de judecător, capabili să exercite justiţia în 
mod calificat, conştiincios şi obiectiv, pe baza legii, 

C onvocarea Congresului extraordinar al Asociaţiei 
Judecătorilor din Republica Moldova la data de      
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precum şi constatarea nivelului de pregătire profesi-
onală a judecătorilor în funcţie.

Evaluarea profesională a judecătorilor, prin prisma 
împuternicirilor Colegiului de calificare şi atestare 
a judecătorilor, specificate în articolul 7 din Legea 
menţionată, reprezintă o componentă importantă pentru 
justiţie, avându-se în vedere impactul şi consecinţele pe 
care le poate avea sistemul judiciar în ceea ce priveşte 
pregătirea şi prestaţia profesională a judecătorilor.

Semnificative în acest sens sunt opiniile exprimate 
în literatura de specialitate, fiind acreditată ideea că 
pregătirea profesională a magistraţilor este un fenomen 
de importanţă majoră pentru procesul de consolidare 
a justiţiei şi de democratizare a societăţii contempo-
rane.3 

Iminenta perspectivă a integrării Republicii Mol-
dova în Uniunea Europeană obligă la proiecţii institu-
ţionale şi la strategii progresiste în domeniul evaluării 
profesionale a magistraţilor şi, dată fiind dinamica 
permanentă a acestei evaluări, activităţile în acest do-
meniu urmează a fi cizelate, perfecţionate şi ajustate 
la standardele internaţionale, în raport cu cerinţele 
sistemului judiciar, generate de stabilirea şi promovarea 
profesionalismului şi competenţei, ca factori principali 
la formarea şi dezvoltarea capacităţilor de judecător. 

Exprimând recunoştinţă şi aducând omagiul cuvenit 
persoanelor, care la etapele precedente au depus eforturi 
sporite şi au contribuit activ la elaborarea şi aplicarea 
bazei juridico-normative cu privire la activitatea Cole-
giului de calificare şi atestare a judecătorilor, trebuie, 
totuşi, să recunoaştem că unele din reglementările în 
vigoare şi practici actuale rămân expresia unei anumite 
etape istorico-juridice, alta pe care justiţia o străbate 
azi. Pledând pentru o concepţie unitară şi coerentă, 
bazată pe principii practice, ştiinţific argumentate, în 
dorinţa de a promova valorile democratice, unanim 
recunoscute, privind independenţa, eficienţa şi rolul or-
ganului competent de asigurarea selectării candidaţilor 
la funcţia de judecător, precum şi aprecierea nivelului 
de pregătire profesională a judecătorilor în funcţie, con-
siderăm că se impun măsuri urgente pentru revizuirea 
şi îmbunătăţirea calitativă a Regulamentului privind 
modul de organizare şi desfăşurare a examenului de 
capacitate4 şi a Regulamentului privind modul de or-
ganizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea 
posturilor vacante de judecător, de preşedinte sau vice-
preşedinte al instanţelor judecătoreşti, de promovare în 
instanţele ierarhic superioare,5 a altor acte normative, 
precum şi pentru elaborarea şi adoptarea unor noi acte 
în domeniul respectiv.

După cum cunoaştem, de la începutul anului 
2010 Colegiul de calificare şi atestare a judecătorilor 

activează într-o nouă componenţă, bazată pe o nouă 
structură stabilită prin modificările operate prin Legea 
nr.306-XVI din 25.12.2008, în vigoare la 13.02.20096, 
potrivit căreia acest organ, constituit pe lângă Consi-
liul Superior al Magistraturii, este compus din şase 
judecători şi şase profesori titulari de drept. În această 
componenţă a Colegiului am onoarea să activez şi, 
respectiv, fiind preocupat de problemele ivite cu oca-
zia activităţii propriu-zise, ne îngăduim să supunem 
atenţiei considerentele cu privire la unele aspecte ale 
problemei supuse discuţiei, care reprezintă interes 
major pentru întregul sistem judiciar din Republica 
Moldova.

Raportând activitatea Colegiului de calificare şi 
atestare a judecătorilor la cadrul juridic–normativ exis-
tent ce reglementează această activitate, constatăm o 
serie de deficienţe în sistemul de evaluare profesională 
a cunoştinţelor magistraţilor: lipsa unor mecanisme 
concrete, clare şi efective de evaluare a activităţii 
profesionale a magistraţilor, prezenţa preponderentă 
a factorilor subiectivi şi emotivi la evaluarea cunoş-
tinţelor candidaţilor la funcţia de judecător, confun-
darea noţiunilor şi procedurilor privind examenul de 
capacitate cu cel de atestare, absenţa unor activităţi 
colegiale transparente, obiective şi eficiente privind 
desfăşurarea examenului de capacitate şi de atestare a 
judecătorilor etc.

În mare parte, aceste deficienţe au drept cauză 
unele lacune şi colizii în legislaţie, precum şi unele 
practici existente imperfecte sau, deja, depăşite, care 
pot conduce la generarea şi persistenţa în activitatea    
Colegiului de calificare şi atestare a judecătorilor a 
unor factori negativi, cum ar fi: protecţionismul, vo-
luntarismul, autoritarismul, cultul persoanei etc.

În continuare, intenţionăm a scoate în evidenţă unele 
aspecte ale problemei vizate, care necesită a fi analizate 
şi apreciate într-o manieră colegială constructivă în 
vederea soluţionării ei, prin cooperarea şi intensificarea 
activităţii factorilor decizionali.

În Regulamentul privind modul de organizare şi 
desfăşurare a examenului de capacitate, în pct.20, 
este stipulat: „Şedinţele Colegiului de calificare sunt 
publice”, pe când în pct.23 se indică: „Fiecare solicitant 
la funcţia de judecător susţine proba orală separat în 
faţa Colegiului de calificare”. Considerăm incorectă 
practica stabilită când, la proba verbală, în sală se 
află numai persoana care extrage biletul, iar celelalte 
persoane, care, la fel, urmează a fi examinate, sunt 
separate, aflându-se în coridor, într-o situaţie stupidă. 
Urmărind scopul implementării principiilor: egalităţii, 
publicităţii şi transparenţei în activitatea Colegiului 
de calificare şi atestare a judecătorilor, pledăm pentru 
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ca susţinerea acestei probe să fie publică, inclusiv în 
prezenţa celorlalte persoane supuse examenului de 
capacitate sau atestării.

Cu referire la examenul de capacitate, la proba 
scrisă, semnalăm că cele două speţe, ce urmează a fi 
soluţionate de candidatul la funcţia de judecător, nu 
sunt pregătite de Colegiul de calificare şi atestare a 
judecătorilor, astfel fiind încălcate prevederile pct.12, 
alin.(2) din Regulamentul privind modul de organizare 
şi desfăşurare a examenului de capacitate, conform 
cărora la proba scrisă Colegiul de calificare va pre-
găti pentru fiecare candidat două speţe preluate din 
practica judiciară, ajustate la exigenţele desfăşurării 
probei respective. La fel, menţionăm că aprecierea 
solicitanţilor în note la proba scrisă nu se efectuează 
de către Colegiu, astfel fiind încălcate prevederile 
pct.14 din Regulamentul privind modul de organizare 
şi desfăşurare a examenului de capacitate. Această 
probă nu se notifică, deoarece nu se apreciază de către 
Colegiu şi, astfel, nu se cunoaşte despre semnificaţia 
acestei probe. Dat fiind că examenul de capacitate se 
desfăşoară prin susţinerea iniţială a probei scrise, care 
urmează a fi apreciată în note de către Colegiul de cali-
ficare şi atestare a judecătorilor, rezultă că şi subiectele 
respective trebuie să fie elaborate de către toţi membrii 
colegiului şi că această probă trebuie să se desfăşoare în 
şedinţa Colegiului, dar nu cum este prevăzut în pct.14 
menţionat: „Proba scrisă se desfăşoară în prezenţa 
preşedintelui şi/sau a vicepreşedintelui Colegiului de 
calificare, care vor aduce la cunoştinţă membrilor Cole-
giului de calificare rezultatele susţinerii probei scrise”. 
Aceste prevederi sunt eronate, deoarece, după cum am 
menţionat, în acelaşi pct.14 din Regulament se prevede 
că „aprecierea solicitanţilor în note la proba scrisă se 
efectuează de către Colegiu”, ceea ce presupune ca 
proba scrisă, la fel ca şi cea verbală, să se desfăşoare 
în faţa tuturor membrilor Colegiului, care, după cum 
am subliniat, sunt desemnaţi cu dreptul de a aprecia, 
inclusiv a verifica, lucrările respective. 

Concomitent, optăm ca în cazul susţinerii probei în 
scris codificarea lucrărilor să fie obligatorie, acestea 
fiind decodificate numai după finalizarea acţiunii de 
verificare a tuturor lucrărilor şi după înscrierea rezulta-
telor pe lista de examinare, în dreptul codului respectiv, 
în prezenţa membrilor Colegiului. Nota obţinută la 
această probă trebuie să fie comunicată imediat după 
şedinţa Colegiului de calificare şi atestare a judecăto-
rilor, care consemnează prin proces-verbal rezultatele 
aprecierii lucrărilor.

Cu referire la proba verbală, propunem revizuirea 
prevederilor din pct.24, potrivit cărora „solicitantul va 
alege un bilet şi va răspunde fără pregătire la fiecare 

din cele 5 întrebări”, deoarece este inadmisibil a obliga 
persoana să răspundă fără pregătire şi, respectiv, este 
incorect a efectua o apreciere în asemenea situaţie. 
Examenul de capacitate şi de atestare presupune şi 
activităţi premergătoare ce ar permite persoanei să 
citească şi să asimileze conţinutul întrebării, apoi să se 
concentreze şi să-şi formuleze răspunsurile. Spre regret, 
aceste prevederi se aplică şi în cazul judecătorilor în 
funcţie, când sunt obligaţi să răspundă fără pregătire 
5 întrebări din bilet.

Această situaţie provoacă umilinţe, stresuri şi incer-
titudini în cadrul susţinerii examenului de capacitate 
sau de atestare, ceea ce denotă o stare de îngrijorare faţă 
de persoana supusă examinării ori atestării, precum şi 
faţă de activitatea acesteia şi, nu în ultimul rând, faţă de 
activitatea Colegiului. Profesia de judecător este legată 
de stresuri permanente emoţionale şi informaţionale. 
Suprasolicitarea psihoemoţională poate influenţa nu 
doar asupra sănătăţii somatice a judecătorului, dar 
poate influenţa negativ şi asupra procesului de judecată, 
inclusiv la adoptarea hotărârii judecătoreşti. De aceea, 
este regretabil că prin asemenea procedură, elaborată 
şi aplicată până în prezent, s-a creat o situaţie inechita-
bilă şi degradantă, când persoana este impusă ca, fără 
pregătire, să răspundă la fiecare din cele 5 întrebări din 
bilet, motiv pentru care pledăm ca, în cazul dat, să fie 
prevăzut dreptul de a oferi timp suficient pentru pregă-
tirea răspunsului la întrebările din bilet şi, după caz, să 
fie puse la dispoziţie actele normative necesare.

În promovarea soluţiei privind acordarea timpului 
pentru pregătire, facem trimitere la dispoziţiile pct.32 
din Regulamentul-cadru privind organizarea examenu-
lui de finalizare a studiilor superioare de licenţă, aprobat 
prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului din 
15 februarie 2008, care prevede că ,,pentru susţinerea 
probei orale se acordă până la 30 minute, iar pentru 
susţinerea proiectului (tezei) de licenţă – până la o oră 
academică. Timpul destinat probei scrise este de trei 
ore academice’’.7 

La fel, urmează a fi revăzută practica stabilită, po-
trivit căreia întrebările ce se conţin în biletele pentru 
proba verbală să nu fie publicate integral şi să nu fie 
elaborate de către Colegiul de calificare şi atestare a ju-
decătorilor. Considerăm că la elaborarea şi formularea 
conţinutului biletului trebuie să participe toţi membrii 
Colegiului, adică aceste întrebări trebuie să fie pregă-
tite de Colegiul de calificare, aşa cum este prevăzut în 
pct. 24 din Regulamentul privind modul de organizare 
şi desfăşurare a examenului de capacitate. Totodată, 
întrebările din bilet trebuie să posede un conţinut 
practico-ştiinţific, specific activităţii judecătorului şi 
să fie publicate integral în redacţia prezentată în bilet. 
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De exemplu, biletul trebuie să conţină următoarele 5 
subiecte: 1) cu privire la judecarea cauzei penale; 2) 
cu privire la judecarea cauzei contravenţionale; 3) cu 
privire la judecarea cauzei civile; 4) cu privire la jude-
carea cauzei de contencios administrativ; 5) cu privire 
la o Hotărâre a CEDO în cauza c. Moldovei.

Tot la acest aspect, pledăm ca subiectele de evaluare 
să fie plasate în câteva variante de bilete, conţinutul 
biletelor să fie aprobat prin hotărârea Consiliului     
Superior al Magistraturii şi toate variantele de bilete, 
în plicuri sigelate, să fie păstrate la preşedintele CSM. 
În ziua susţinerii examenului de capacitate sau, după 
caz, atestării, la începutul şedinţei Colegiului, prin 
tragere la sorţi, se alege plicul cu una din variantele 
de bilete, care se deschide de preşedintele Colegiului 
în prezenţa membrilor Colegiului şi a altor participanţi 
la şedinţă. 

Dacă revenim la practica ce persistă, nu putem să nu 
atenţionăm asupra faptului că se aplică, în mod vădit 
nejustificat, proceduri similare, cu conţinut identic, 
atât faţă de solicitantul la funcţia de judecător, cât şi 
faţă de un judecător în exerciţiu, atât la examenul de 
capacitate, cât şi la cel de atestare. O asemenea practi-
că este inadmisibilă şi, deci, nepermisă, deoarece este 
absolut greşit a pune semnul egalităţii între statutul 
juridic al judecătorului şi cel al candidatului la funcţia 
de judecător.

Statutul juridic al judecătorului, după cum cunoaş-
tem, este reglementat prin lege organică8, iar măsurile 
de asigurare eficientă a garanţiilor de competenţă, 
independenţă şi imparţialitate ale judecătorilor sunt 
stipulate şi în Carta Europeană cu privire la Statutul 
Judecătorului – un instrument destinat tuturor statelor 
europene, adoptat în cadrul celei de-a doua reuniuni 
multilaterale cu privire la Statutul Judecătorilor din 
Europa, organizată de Consiliul Europei la 8-10 iulie 
1998 la Strasbourg.9 

Astfel, pledăm pentru elaborarea şi adoptarea        
Regulamentului privind atestatea judecătorului, accen-
tul fiind pus pe asemenea criterii de evaluare profesio-
nală a activităţii judecătorului, cum sunt: complexitatea 
şi numărul cauzelor judecate, calitatea şi termenul de 
judecare a acestor cauze, coraportul dintre hotărârile 
atacate şi soluţiile adoptate de instanţele ierarhic su-
perioare, după caz, numărul de hotărâri interlocutorii 
şi motivele adoptării lor, măsurile întreprinse pentru 
ridicarea nivelului profesional, activitatea practico-
ştinţifică, didactică etc. Considerăm că la baza atestări 
judecătorului trebuie avute în vedere, în primul rând, re-
zultatele activităţii profesionale, vechimea şi experienţa 
de muncă, comportamentul etico-moral şi responsabil 
faţă de atribuţiile de serviciu şi, după caz, capacităţile 

organizatorice şi autoritatea avută în colectivul de mun-
că, dar nu răspunsurile la întrebările extrem teoretizate 
şi secretizate, după cum se procedează.

Scopul atestării, după cum este stipulat în articolul 
22 din Legea cu privire la Colegiul de calificare şi 
atestare a judecătorilor, este evaluarea profesionalităţii 
judecătorilor, stimularea creşterii ei, precum şi ridicarea 
responsabilităţii în respectarea legislaţiei la judecarea 
cauzelor, iar rezultatele evaluării trebuie interpretate în 
corelaţie cu acest scop: dacă, ca urmare a desemnării 
criteriilor şi a indicatorilor de valoare, judecătorul 
atestat a devenit mai diligent în administrarea cauzei 
aflate în procedură; dacă şi-a îmbunătăţit conduita faţă 
de justiţiabili; dacă manifestă mai multă preocupare 
pentru respectarea criteriilor de integritate; dacă este 
cointeresat în ridicarea şi îmbunătăţirea arsenalului 
de cunoştinţe juridice; dacă indicele privind calitatea 
judecării cauzelor a crescut prin raportare la numărul 
de hotărâri judecătoreşti rămase definitive etc.

Odată cu remedierea criteriilor menţionate, se poate 
anticipa că atestarea îşi va putea atinge în mai bune 
condiţii şi obiectivul de a permite o ierarhizare profe-
sională a judecătorilor, cu relevanţă, în condiţiile legii, 
la departajarea acestora, la promovarea sau la numirea 
în funcţie de conducere. Un astfel de proces nu poate 
însă reuşi decât prin corelarea rezultatelor evaluării 
individuale a judecătorilor cu o evaluare instituţională 
complexă a activităţii instanţelor judecătoreşti, care să 
permită ca performanţa individuală să fie apreciată în 
contextul activităţii instanţei din care face parte jude-
cătorul. Astfel, nu trebuie de admis adoptarea hotărârii 
privind suplinirea în mod repetat a funcţiei vacante de 
preşedinte al instanţei judecătoreşti, în cazul în care 
această instanţă, sub conducerea candidatului respectiv 
la funcţie, a înregistrat rezultate negative în activitatea 
de exercitare a justiţiei.

 Din această perspectivă, impunându-se ajustarea 
criteriilor şi a modului de evaluare, astfel încât atestarea 
judecătorilor să devină mai transparentă, mai obiectivă, 
mai lipsită de formalism şi servilism, mai relevantă 
şi mai eficientă, este necesară adoptarea, în regim 
de urgenţă, a Regulamentului cu privire la atestarea 
judecătorilor. Suntem convinşi că, aplicând procedura 
privind atestarea judecătorului, în contextul legislativ 
actual, se va stimula îmbunătăţirea calităţii actului de 
justiţie, prin fundamentarea priorităţilor formării şi 
dezvoltării profesionale şi prin stabilirea unei ierarhii 
profesionale în cadrul sistemului instanţelor judecăto-
reşti, astfel crescând relevanţa obiectivă a proceselor 
de promovare în funcţie a judecătorilor sau de numire 
a acestora în funcţii de conducere, cu menţinerea unui 
anumit standard de calitate la înfăptuirea justiţiei.
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De exemplu, considerăm binevenită încorporarea 
normativă a unor asemenea condiţii obligatorii şi 
previzibile pentru promovarea judecătorului, cum ar 
fi numirea la Curtea Supremă de Justiţie, în cazul în 
care s-a manifestat deja ca judecător la una din curţile 
de apel, sau numirea judecătorului în funcţie de condu-
cere, în cazul în care a obţinut performanţe de excepţie 
în cariera profesională, a dovedit că posedă capacităţi 
administrativ-organizatorice cuvenite printr-un com-
portament etico-moral ireproşabil şi printr-un respect 
colegial deosebit sau absolvirea de atestarea ordinară 
a judecătorului în cazul în care acesta nu dispune de 
hotărâri casate din motivul aplicării greşite a legii şi 
de hotărâri interlocutorii emise în adresa sa, nu a fost 
sancţionat disciplinar etc. 

Tot în acest context propunem ca hotărârea Cole-
giului de calificare şi atestare a judecătorilor privind 
neatestarea judecătorului să fie  motivată, deoarece, 
în cazul în care este contestată, să fie clare şi explicite  
temeiurile soluţiei adoptate, astfel fiind respectate 
drepturile la o procedură obiectivă şi echitabilă cu pri-
vire la atestarea judecătorului. Cu referire la hotărârea 
Colegiului de calificare şi atestare a judecătorilor cu 
care nu este de acord solicitantul în partea aprecierii 
cunoştinţelor sau în cazul în care se invocă fraude sau 
carenţe de procedură în desfăşurarea examenului de 
capacitate sau atestarea, la fel, propunem ca şi această 
hotărâre să fie motivată în termen de 7 zile, după înre-
gistrarea contestaţiei.

Un argument în favoarea elaborării şi adoptării      
Regulamentului cu privire la atestarea judecătorului 
este şi faptul că legiuitorul a prevăzut şi a interpretat 
distinct aceste două noţiuni juridice: examenul de 
capacitate şi atestarea judecătorului. Astfel, în Legea 
cu privire la Colegiul de calificare şi atestare a jude-
cătorilor, examenul de capacitate este reglementat în 
Capitolul I, Titlul II, iar atestarea judecătorilor este 
reglementată în Capitolul II, Titlul II, motiv pentru 
care se impune concluzia că procedura privind atestarea 
judecătorului urmează a fi desfăşurată conform unui nou 
Regulament, distinct de cel privind modul de organizare 
a examenului de capacitate. În conformitate cu prevede-
rile art.23 alin.(2)-(4) din Legea menţionată, de rând cu 
principiile şi modul de desfăşurare a atestării, urmează 
a fi făcută o clasificare specializată conform sistemului 
judecătoresc (instanţa comună, instanţa economică, 
instanţa militară, judecătorul de instrucţie) şi conform 
gradului de jurisdicţie (Curtea Supremă de Justiţie, cur-
ţile de apel, judecătorii) şi, respectiv, elaborate proceduri 
distincte, bine determinate cu privire la: 

a) atestarea ordinară a judecătorului, care se desfă-
şoară o dată la 3 ani;

b) atestarea înainte de termen, în cazul în care ju-
decătorul îşi îndeplineşte nesatisfăcător atribuţiile de 
serviciu sau nu îşi ridică nivelul profesional;

c) atestarea în legătură cu conferirea gradului de 
calificare;

d) atestarea în legătură cu înaintarea propunerii 
de numire în funcţie de judecător până la atingerea 
plafonului de vârstă;

e) atestarea în legătură cu participarea la concursul 
la funcţia de judecător în altă instanţă judecătorească, 
de preşedinte sau vicepreşedinte ale unei instanţe ju-
decătoreşti.

Tot la acest aspect, urmărind scopul de a crea jude-
cătorului condiţii normale pentru pregătirea şi susţine-
rea atestării, propunem ca această acţiune să fie prece-
dată de participarea la seminarul desfăşurat în cadrul 
Programului de pregătire profesională a judecătorilor, 
aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Realitatea practică mai generează încă un aspect al 
problemei, care determină coraportul dintre competen-
ţele Colegiului de calificare şi comisia pentru examenul 
de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei. Este 
foarte greu de argumentat ca în cazul dat să existe pro-
ceduri diferite, deoarece atât în situaţia solicitantului 
la funcţia de judecător, cât şi în cea a absolventului 
Institutului Naţional al Justiţiei este vorba despre una 
şi aceeaşi procedură privind susţinerea examenului 
la funcţia de judecător. Considerăm rezonabil ca în 
ambele cazuri tematica subiectelor supuse evaluării 
şi procedura examinării să fie unică, iar examenul de 
capacitate la funcţia de judecător şi cel de absolvire 
a INJ să fie susţinut în faţa Colegiului de calificare şi 
atestare a judecătorilor.

În această ordine de idei, îndrăznim să ne expunem 
şi punctul de vedere asupra unui alt aspect important al 
problemei abordate, legat de dreptul de a participa la 
concursul de admitere la Institutul Naţional al Justiţiei, 
deoarece absolventul acestei instituţii poate să parti-
cipe, în condiţiile legii, la concursul pentru suplinirea 
funcţiei de judecător. Considerăm că pentru persoanele 
menţionate la art.13 alin.(2) din Legea cu privire la 
Institutul Naţional al Justiţiei10 urmează să fie prevăzute 
aceleaşi condiţii pentru a candida la funcţia de judecă-
tor (inclusiv vechimea în specialitatea juridică), ca şi 
pentru persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute 
în art.6 din Legea cu privire la statutul judecătorului. 
Astfel, la concursul de admitere la Institutul Naţional 
al Justiţiei urmează să participe doar persoanele care 
la data absolvirii vor întruni condiţiile pentru a candida 
la funcţia de judecător prevăzute de Legea cu privire 
la statutul judecătorului. Tot la acest subiect, pledăm 
pentru stabilirea unei cote egale a numărului de locuri 
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scoase la concursul pentru suplinirea posturilor vacante 
de judecător pentru aceste două categorii de candidaţi 
la funcţia de judecător.

Un aspect distinct al problemei abordate îl constituie 
structura şi modul de formare a Colegiului de califi-
care şi atestare a judecătorilor, anume: oportunitatea 
menţinerii cotei de reprezentare, prin jumătate din 
membri, a Colegiului respectiv – de către profesori 
titulari în drept.

Pronunţându-ne pentru o componenţă mixtă a Cole-
giului de calificare şi atestare a judecătorilor, respectiv, 
pledăm pentru coparticiparea profesorilor titulari de 
drept, personalităţi notorii, cu autoritate binemeritată 
şi impunătoare în mediul academic şi în societate, 
promotori activi şi militanţi consecvenţi pentru justiţie, 
înzestraţi cu calităţi umane şi profesionale de excepţie, 
care semnifică etalonul ştiinţei juridice autohtone şi 
care, graţie unei vaste şi prodigioase activităţi practico-    
doctrinare în domeniul Dreptului, au lăsat amprenta 
asupra numeroase promoţii de jurişti, astfel în palma-
resul lor bogat având şi mulţi discipoli-judecători. 

Concomitent, considerăm că există rezerve înteme-
iate faţă de prevederile cu privire la cota de reprezentare 
a profesorilor titulari de drept în componenţa Colegiului 
de calificare şi atestare a judecătorilor, precum şi faţă 
de rolul acestora în cadrul activităţii Colegiului.

Considerăm că rolul principal al profesorilor titulari 
în drept în activitatea Colegiului este reprezentarea 
societăţii civile ştiinţifice în acest organ, promovarea 
ideilor şi concepţiilor doctrinare în jurisprudenţă, prin 
armonizarea teoriei juridice cu abilităţile practice, dar 
nu, după cum se întâmplă în multe cazuri, examina-
rea judecătorului conform procedurii de examinare a 
studentului, cu adresarea diferitelor întrebări excesiv 
teoretizate, iar uneori chiar sofisticate.

Cât priveşte cota de reprezentare, este greu de găsit 
argumente din punct de vedere practic şi doctrinar în 
favoarea reglementărilor în vigoare, de aceea integral 
subscriem la concluzia formulată de domnul Andrei 
Negru, doctor în drept, conferenţiar universitar, care 
este următoarea: „Considerăm inoportună reprezenta-
rea printr-un aspect de paritate a membrilor-profesori 
cu membrii-judecători în componenţa Colegiului 
menţionat. În scopul evitării unor posibile limitări sau 
ocoliri ale principiilor independenţei, imparţialităţii 
şi inamovibilităţii judecătorului, numărul de membri-
judecători trebuie să prevaleze asupra numărului de 
membri- profesori”.11

Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni 
(CCJE) se pronunţă pentru următoarea soluţie, la care 
aderăm: „În cazul în care este o componenţă mixtă (ju-
decători şi nejudecători), CCJE consideră că, în scopul 

de a preveni orice manipulare sau presiune nepotrivită, 
o majoritate substanţială a membrilor Consiliului judi-
ciar trebuie să fie judecători aleşi de egalii lor”.12

Semnificative, în acest sens, sunt şi Principiile 
generale privind independenţa judecătorilor statuate 
de Consiliul Europei: „Orice decizie privind cariera 
profesională a judecătorilor ar trebui să se sprijine pe 
criterii obiective, iar selectarea şi cariera acestora ar 
trebui să se fondeze avându-se în vedere calificările, 
integritatea, competenţa şi eficienţa lor. Autoritatea 
competentă în materie de selectare şi de carieră a ju-
decătorilor ar trebui să fie independentă faţă de guvern 
şi faţă de administraţie. Pentru a garanta independenţa 
acesteia, ar trebui prevăzute, de exemplu, dispoziţii re-
feritoare la desemnarea membrilor săi de către puterea 
judecătorească şi ca autoritatea să hotărască ea însăşi 
după propriile reguli de procedură’’.13

Cu titlu de exemplu, demn de urmat, subliniem pre-
vederile stipulate în pct.2.5 din Regulamentul privind 
activitatea Colegiului de calificare a procurorilor, apro-
bat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor 
nr.2-3d-29 din 23 februarie 201014, din care rezultă că 
Colegiul respectiv se compune din 11 membri, dintre 
care: 9 procurori şi 2 profesori titulari în drept, ultimii 
fiind numiţi de Consiliul Superior al Procurorilor.

Pe această linie de gândire, reiterăm opinia pentru 
care am pledat până la alegerea preşedintelui şi vicepre-
şedintelui Colegiului de calificare şi atestare a judecă-
torilor şi pe care o promovăm: odată ce, conform art.8 
alin.(1) din Legea cu privire la Colegiul de calificare şi 
atestare a judecătorilor, preşedintele este ales din rândul 
judecătorilor, atunci se impune ca şi vicepreşedintele 
să fie ales din rândul judecătorilor, deoarece, conform 
art.8 alin.(3) din Legea menţionată, în cazul absenţei 
preşedintelui, vicepreşedintele Colegiului îndeplineşte 
funcţiile acestuia. 

Şirul aspectelor ce derivă din problema supusă dis-
cuţiei, probabil, nu se încheie aici. Dar, fiind limitaţi atât 
în spaţiu, cât şi în timp, încheiem cu precizarea că există 
motive întemeiate de a dezvolta subiectele în vederea 
găsirii şi aplicării unor noi soluţii, juste şi echitabile, cu 
privire la activitatea Colegiului de calificare şi atestare a 
judecătorilor. Această activitate trebuie ghidată în acord 
cu Principiile de bază asupra independenţei judiciaru-
lui cu privire la calificări, selecţie şi pregătire: ,,Orice 
metodă de selecţionare juridică trebuie să se constituie 
într-o măsură de siguranţă împotriva numirilor în func-
ţii juridice pe motive necorespunzătore’’.15

În contextul găsirii unei soluţii juste privind ri-
dicarea nivelului calitativ al activităţii Colegiului 
de calificare şi atestare a judecătorilor, considerăm 
oportun de a studia şi alte practici similare aplicate, 
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mai avansate, cu un grad sporit de obiectivitate, im-
parţialitate şi echitate. 

Este firesc ca considerentele expuse să dea naştere la 
întrebări, dispute, comentarii, astfel încât ele urmează 
a fi apreciate drept manifestare a unui interes profesi-
onal practico-ştiinţific şi a unei contribuţii modeste pe 
fondalul juridic privind activitatea mea ca judecător 
şi ca membru al Colegiului de calificare şi atestare a 
judecătorilor. Nu excludem că există şi opinii diametral 
opuse, deranjate de interesele şi imaginea promovată cu 
privire la activitatea Colegiului de calificare şi atestare 
a judecătorilor, de aceea suntem deschişi şi disponibili 
pentru discuţii constructive, schimb de idei rezonabile 
şi experienţe pozitive, polemici colegiale în vederea 
rezolvării problemei abordate. 

Exprimând dorinţa şi speranţa ca rândurile de mai 
sus să suscite interesul public, al tuturor judecătorilor, 
al factorilor decizionali, inclusiv al Consiliului Superior 
al Magistraturii, care este un organ independent, format 
în vederea organizării şi funcţionării sistemului jude-
cătoresc, este garantul independenţii autorităţii judecă-
toreşti şi exercită autoadministrarea judecătorească16, 
am fi onoraţi dacă criticile, sugestiile şi propunerile 
raţionale pe marginea problematicii juridice abordate 
vor contribui activ la crearea unui curent sănătos de 
opinii cu privire la elaborarea şi promovarea soluţiilor 
de îmbunătăţire şi eficientizare a activităţii Colegiului 
de calificare şi atestare a judecătorilor.

În concluzie, fiind încurajaţi de opiniile sesizate de 
la judecători şi alte persoane interesate, urmărind scopul 
materializării soluţiilor pentru care optăm, adresăm 
Consiliului Superior al Magistraturii, organ suprem ce 
asigură numirea, transferarea, detaşarea, promovarea 
în funcţie a judecătorilor17, propunerea de examinare 
a chestiunii cu privire la elaborarea şi promovarea 
măsurilor de perfecţionare şi îmbunătăţire a activităţii 
Colegiului de calificare şi atestare a judecătorilor. 

note:

1 Statutul Asociaţiei judecătorilor din Republica Moldova, 
adoptat la Congresul IX ordinar al Asociaţiei judecătorilor 
din Republica Moldova prin Hotărârea nr.1 din 03.11.2001 
// Themis, Buletin informativ, 2007, nr.1, p.6-12.

2 Legea cu privire la colegiul de calificare şi atestare a 
judecătorilor, nr.949-XII din 19.07.1996 // Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 1996, nr.61-62/605, republicată în: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170-
172/693.

3 S.Ionescu. Justiţie şi jurisprudenţă în statul de drept. 
– Bucureşti: Universul Juridic, 2008, p.285.

4 Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşu-
rare a examenului de capacitate, aprobat prin Hotărârea Con-
siliului Superior al Magistraturii nr.319/13 din 11.10.2007 

// Regulamente şi alte acte ale Consiliului Superior al          
Magistraturii. – Chişinău, 2009, p.30-34.

5 Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşu-
rare a concursului pentru suplinirea posturilor vacante de 
judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţelor 
judecătoreşti, de promovare în instanţele ierarhic superioare, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.68/3 din 01.03.2007 // Regulamente şi alte acte ale Consi-
liului Superior al Magistraturii. – Chişinău, 2009, p.24-28.

6 Art.2 modificat prin Legea nr.306-XVI din 25.12.2008, 
în vigoare la 13.02.2009 // Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2009, nr.30-33/77.

7 Regulamentului-cadru privind organizarea examenului 
de finalizare a studiilor superioare de licenţă, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului din 15 februarie 
2008, în temeiul art.27, alin.(3),(4),(5),(6) din Legea învă-
ţământului, nr.547-XIII din 21 iulie 1995, cu modificările 
şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea 
Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr.24 din 
14 februarie 2008.

8 Legea Republicii Moldova cu privire la Statutul Jude-
cătorului, nr.544-13 din 20 iulie 1995 // Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 1995, nr.59-60/664.

9 Un set de materiale importante ale forumului internaţi-
onal din 8-10 iulie 1998, unde s-a adoptat Carta Europeană 
cu privire la Statutul Judecătorului, se păstrează în Direcţia 
evidenţă a legislaţiei şi informatică a Curţii Supreme de 
Justiţie.

10 Legea cu privire la Institutul Naţional al Justiţiei, 
nr.152-XVI din 08 iunie 2006 // Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 2006, nr.102-105/484.

11 A.Negru. Aspecte de legalitate a unor reglementări 
juridice naţionale în sfera justiţiei // Revista Naţională de 
Drept, 2010, nr.2, p.44.

12 Pct.18 din Avizul nr.10 (2007) al Consiliului Consulta-
tiv al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului 
de Miniştri al Consiliului Europei privind Consiliul Judiciar 
în Serviciul Societăţii, adoptat de CCJE în cadrul celei de a 
8-a reuniuni (Strasbourg, 21-23 noiembrie 2007).

13 Principiul I, pct.(2) lit.c), din Recomandarea nr.R.(94)12 
a Comitetului de Miniştri al Statelor Membre cu privire la 
independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor (adoptată de 
Comitetul de Miniştri la 13 octombrie 1994, la a 516-a 
Reuniune a Delegaţiilor de Miniştri).

14 Regulamentul privind activitatea Colegiului de califica-
re a procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior 
al Procurorilor nr.2-3d-29 din 23 februarie 2010.

15 Pct.10 din Principii de Bază asupra Independenţii Judi-
ciarului, adoptate la cel de-al şaptelea Congres al Naţiunilor 
Unite cu privire la ,,Prevenirea infracţiunii şi tratamentul 
infractorilor’’, ţinut la Milano între 26 august şi 6 septembrie 
1985, şi aprobate prin Rezoluţiile Adunării Generale 40/32 
din 29 noiembrie 1985 şi 40/146 din 13 decembrie 1985.

16 Art.1 din Legea cu privire la Consiliul Superior al 
Magistraturii, nr.147-13 din 19.03.1996 // Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 1996, nr.64/641. Legea a fost repu-
blicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, 
nr.186-188, p.5, art.752.

17 Art.123 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova, 
adoptată la 29.07.1994 // Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1994, nr.1.
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SUMMARY
In order to protect the society and inhibit serious antisocial behavior of individuals, the measures 

which can be taken are house arrest, arrest and preventive detention. These measures can be taken only 
for a limited time period and if necessary to keep the accused in custody may be extended, but in order 
not to get the deprivation of liberty to have an exaggerated term, provided a number of conditions being 
set and maximum periods for investigation.

L
definitiv, nu poate fi decât provizorie, justificată de 
anumite motive de natură a proteja desfăşurarea proce-
sului şi societatea, precum şi limitată în timp. Dreptul 
la libertate şi siguranţă ar fi limitat şi încălcat într-un 
mod inacceptabil dacă acuzatul ar fi arestat pe o durată 
nelimitată şi nedeterminată, iar necesitatea privării sale 
de libertate nu ar fi supusă unui control periodic. Men-
ţinerea în detenţie nu este justificată decât dacă există 
indicii concrete ale unui interes general al societăţii, 
care prevalează asupra regulilor privind prezumţia de 
nevinovăţie şi respectarea libertăţii individuale. În acest 
sens, art.25 alin.(5) din Constituţie prevede că „aresta-
rea se face în temeiul unui mandat, emis de judecător, 
pentru o durată de cel mult 30 de zile”. Aşadar, Con-
stituţia limitează durata pentru care o persoană poate 
fi privată de libertate la maximum 30 de zile, această 
durată fiind valabilă atât pentru arestarea preventivă, cât 
şi pentru arestul la domiciliu. Evident, privarea de liber-
tate se poate dispune pe o durată mai scurtă decât cea 
de 30 de zile, care constituie o durată maximă.1 Acest 
termen maxim pentru care poate fi dispusă privarea de 
libertate a unui acuzat este, conform art.5 din Conven-
ţia Europeană a Drepturilor Omului, care nu prevede 
un termen în acest sens, dar prevede că persoanele au 
dreptul ca legalitatea măsurii să fie verificată de un 
tribunal, care să statueze asupra motivelor de arestare 
şi să dispună eliberarea dacă deţinerea nu mai este 
justificată în fapt sau în drept. Deci, în afara verificării 
iniţiale, cu ocazia dispunerii arestării de către instanţă, 
care trebuie să examineze periodic persistenţa moti-
velor privării de libertate, aceasta neputând fi dispusă 
pe o durată nelimitată. În acest sens, în jurisprudenţa 
Curţii Europene a Drepturilor Omului şi în doctrina de 
specialitate se apreciază că un termen de 3 luni pentru 

care se dispune privarea de libertate, după care are loc 
o nouă verificare a necesităţii şi legalităţii acesteia, este 
conform prevederilor Convenţiei Europene.2 Aşa cum 
se poate observa, termenul de 30 de zile prevăzut de 
Constituţie este în deplin acord cu termenul impus de 
Convenţia Europeană.    

În Constituţie se mai prevede posibilitatea prelungi-
rii măsurii arestării preventive numai de către judecător 
sau de instanţa judecătorească, fără ca durata totală 
a privării de libertate să poată depăşi 12 luni. Textul 
constituţional analizat nu instituie necesitatea verificării 
periodice a măsurii arestării preventive, din 30 în 30 de 
zile, dar prevede că aceasta nu poate fi prelungită decât 
pentru o perioadă de timp limitată, care este de 1 an.

Revenind la durata pentru care poate fi dispusă sau 
prelungită arestarea preventivă conform reglementării 
interne, constatăm că în Codul de procedură penală se 
instituie o diferenţiere între faza de urmărire penală şi 
faza de judecată a procesului, arătându-se că fiecare 
prelungire nu poate depăşi 30 de zile în faza urmăririi 
penale şi 90 de zile în faza judecării cauzei.3 În acest 
context, constatăm o lacună legislativă, textele legale 
amintite prevăzând doar durata pentru care poate fi 
prelungită durata arestării preventive în faza de judeca-
tă, nu şi durata pentru care aceasta ar putea fi dispusă. 
Considerăm că ar fi binevenită o precizare legislativă 
în acest sens, prin care să se reglementeze durata pentru 
care poate fi dispusă măsura arestării în faza de judecată 
a procesului penal, în condiţiile în care inculpatul nu a 
fost arestat în faza de urmărire penală.

Prelungirea arestării preventive, conform limite-
lor analizate, se poate face doar în cazuri excepţio-
nale, până la 6 luni şi, respectiv, 12 luni în funcţie de 
limitele de pedeapsă prevăzute de textul legal incri-
minator4, în prima dintre cele două faze ale procesu-
lui penal. Pentru această fază se mai prevede şi o du-
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rată maximă de 4 luni a duratei privării de libertate, 
în cazul învinuiţilor minori.5 Pentru faza de judecată 
în primă instanţă a procesului penal se prevede în 
mod similar o durată maximă a arestării preventive 
de 6 luni, respectiv 12 luni, fără a se mai face di-
ferenţierea între inculpatul major şi cel minor. Prin 
trimitere la textul legal ce stabileşte aceste termene 
pentru judecata în primă instanţă se instituie şi durata 
maximă a privării de libertate în faza de apel a proce-
sului penal. Pentru ambele faze ale procesului penal 
– judecata în primă instanţă şi cea în apel – termenele 
maxime ale arestării preventive ce au fost amintite 
anterior nu sunt absolute, prevăzându-se posibilitatea 
prelungirii acestora în cazuri excepţionale, fără a mai 
fi stabilită vreo limită maximă. 

Apreciem că stabilirea acestor limite maxime ale 
privării de libertate pentru faza de urmărire penală 
şi apoi pentru judecata în primă instanţă şi în apel 
contravine Constituţiei. Textul constituţional nu este 
susceptibil de o altă interpretare şi impune o durată 
maximă de 12 luni a privării de libertate, fără a distin-
ge între fazele procesuale amintite, fiind valabil deci 
pentru întreaga durată a procesului penal. Acest text 
nu este interpretabil, el enunţând în mod univoc faptul 
că durata arestării poate fi prelungită până la maxim 
12 luni. Interpretarea sa literală duce la o astfel de 
concluzie, nemaifiind deci necesar un nou procedeu 
de interpretare. Pe de altă parte, o interpretare în sen-
sul că textul constituţional ar viza doar durata privării 
de libertate în faza de urmărire penală, încalcă princi-
piul potrivit căruia legile penale trebuie interpretate 
în mod strict, restrictiv atunci când sunt defavorabile 
acuzatului.6

Cu toate acestea, apreciem că nu ar fi oportună o 
stabilire a duratei maxime a privării de libertate prin re-
flectarea normei constituţionale în Codul de procedură 
penală, ci exact invers – prin modificarea Constituţiei 
şi stabilirea unui termen maxim al arestării preventive 
conform normelor procesual penale amintite, cu unele 
completări. În ceea ce priveşte reglementarea duratei 
maxime, de un an, a privării de libertate din Constitu-
ţie, după interpretarea arătată, apreciem că aceasta este 
una rigidă şi formală. Termenul fix din varianta actuală 
constituie o reglementare rigidă, care poate influenţa 
în mod negativ desfăşurarea procesului penal (atunci 
când acesta este deosebit de complex ori părţile impli-
cate contribuie la prelungirea acestuia) şi cunoaşte o 
prelungire ce duce la punerea obligatorie în libertate a 
acuzatului, dat fiind termenul fix amintit privind durata 
maximă a privării de libertate.7 Pe de altă parte, acest 
termen fix poate avea şi un efect invers, adică durata 
arestării să fie încadrată în acesta, dar, în raport cu 

situaţia concretă existentă în cauză, să depăşească o 
limită rezonabilă, aşa cum prevede Convenţia, care 
nu impune un termen maxim fix al duratei arestării 
preventive, ci doar o durată rezonabilă a privării de 
libertate, care se apreciază în concret la fiecare caz în 
parte, după condiţiile concrete existente în cauză.8 

 Într-o altă variantă, apreciem că la nivel consti-
tuţional ar fi suficientă enunţarea principiului potrivit 
căruia privarea acuzatului de libertate trebuie să aibă     
o durată rezonabilă, celelalte aspecte urmând a fi cu-
prinse în legea specială. O astfel de reglementare ar fi 
una elastică, ce nu ar influenţa în mod negativ desfăşu-
rarea procesului penal prin eliberarea acuzatului atunci 
când privarea sa de libertate se impune în continuare. 
Totodată, în acest fel, ar fi instituit un principiu constitu-
ţional cu efecte benefice asupra desfăşurării procesului 
penal şi protecţiei dreptului la libertate şi siguranţă. Din 
reglementarea actuală, la nivelul Codului de procedură 
penală, reiese impunerea unui termen rezonabil al du-
ratei arestării, atât în faza de urmărire penală, cât şi în 
faza de judecată. Reiese din faptul că se precizează că 
prelungirea arestării preventive se poate dispune doar 
în cazuri excepţionale, în funcţie de complexitatea ca-
uzei, de gravitatea infracţiunii, de riscul ca acuzatul să 
se sustragă de la urmărire, judecată sau executare şi de 
riscul ca acesta să influenţeze probatoriul.9 Apreciem că 
acest principiu ar trebui să beneficieze de o reglemen-
tare expresă, la nivel constituţional, dat fiind faptul că 
este o regulă importantă pentru protejarea dreptului la 
libertate şi siguranţă, cu caracter general, de principiu 
al reglementării.

O regulă similară, privind necesitatea unei durate 
rezonabile a arestării preventive şi în faza de judecată, 
reiese şi din prevederile art.5 paragraful 3 din Conven-
ţia Europeană, conform căruia caracterul rezonabil al 
duratei detenţiei trebuie să fie apreciat, în fiecare caz 
în parte, după particularităţile cauzei.10 Astfel, Curtea 
Europeană a decis că deţinerea acuzatului numai pe 
baza sesizării tribunalului cu judecarea cauzei nu a 
constituit o bază legală pentru continuarea privării de 
libertate.11 Totodată, pentru stabilirea duratei arestării 
preventive şi a caracterului său rezonabil, se are în 
vedere, spre deosebire de reglementările din Consti-
tuţie, perioada cuprinsă între momentul privării de 
libertate şi cel al condamnării de către prima instanţă 
de judecată, ulterior acestui moment acuzatul aflân-
du-se în executarea pedepsei ce i-a fost aplicată.12 În 
acest sens, de exemplu în cauza Pantano vs. Italia, 
în care acuzatul a fost arestat aproximativ doi ani şi 
nouă luni pentru apartenenţa la un grup mafiot, Curtea 
Europeană a decis că durata arestării preventive nu a 
depăşit o durată rezonabilă şi nu s-a procedat în mod 
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arbitrar, având în vedere fenomenul criminalităţii or-
ganizate şi, în special, necesitatea protejării siguranţei 
publice. În schimb, în cauza Assenov vs. Bulgaria, 
Curtea Europeană a statuat că, întrucât în intervalul 
de timp septembrie 2005 - septembrie 2007 nu au fost 
strânse probe noi, inculpatul fiind interogat o singură 
dată în martie 1996 şi trimis în judecată de procuror în 
septembrie 1996, inculpatului i-a fost încălcat dreptul 
la libertate şi siguranţă.

Aşadar, din perspectivă convenţională se impune ca 
durata privării de libertate să fie una rezonabilă, prelun-
gită doar în anumite condiţii şi apreciată în funcţie de 
circumstanţele concrete ale fiecărei cauze. În acest sens 
au fost enunţate drept criterii privind caracterul rezona-
bil sau nu al duratei privării de libertate: complexitatea 
cauzei, volumul materialului probatoriu administrat, 
poziţia procesuală a acuzatului, care poate provoca 
amânări nejustificate, circumstanţele personale ale 
acuzatului (moralitatea, domiciliul, profesia, resursele 
de care dispune, relaţiile de familie etc.). Observăm că 
din această perspectivă jurisprudenţa Curţii Europene 
nu stabileşte un termen fix al duratei totale a privării 
de libertate, aceasta fiind apreciată de la caz la caz prin 
prisma necesităţii de a avea o durată rezonabilă, organul 
judiciar urmând să procedeze la o soluţionare rapidă a 
cauzei, fără întreruperi şi prelungiri nejustificate. Sub 
acest aspect, apreciem că durata maximă a privării de 
libertate prevăzută în Constituţie, în interpretarea arăta-
tă, este una rigidă care, în unele cazuri, deşi respectată, 
poate conduce la concluzia încălcării Convenţiei Euro-
pene, iar în alte cazuri poate avea consecinţe nefaste, 
rezultând din punerea în libertate a unor persoane ce 
prezintă un pericol grav pentru societate, în condiţiile 
în care procesul penal nu poate fi finalizat în termenul 
de 12 luni prevăzut de Constituţie.    
 

note:

1 A se vedea în acest sens şi prevederile art.186 alin.(1) 
şi ale art.178 alin.(3) din Codul de procedură penală, potrivit 
cărora durata măsurilor preventive nu poate depăşi 30 de 
zile şi poate fi prelungită doar motivat. 

2 A se vedea în acest sens: A.Ciobanu - Dordea, 
M.Selegean, G.Mazilu. Drepturi şi libertăţi fundamentale 
în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. – 
Bucureşti: ALL Beck, 2005, p.135.

3 A se vedea în acest sens art.186 alin.(5) din Codul de 
procedură penală.

4 Diferenţierea se face după limitele de pedeapsă pre-
văzute de lege pentru infracţiunea respectivă, de până la 
15 ani şi mai mare de 15 ani.

5 Precizăm că, în conformitate cu Codul de procedură 
penală al Republicii Moldova, acuzatul poartă denumirea 
de învinuit pe întreaga durată a fazei de urmărire penală, 
căpătând calitatea de inculpat odată cu sesizarea instanţei 
de judecată.

6 Legile penale defavorabile trebuie interpretate în mod 
strict, iar cele instituite în favoarea infractorului trebuie 
interpretate extensiv. A se vedea în acest sens: N.Giurgiu. 
Drept penal general. – Iaşi: Sunset, 1997, p.72. Pentru o 
opinie similară, privind aplicarea principiului „poena-
lia sunt restringenda”, a se vedea: M.Udroiu. Dicţionar 
de drept penal şi de procedură penală. – Bucureşti: C.H. 
Beck, 2009, p.311.

7 Apreciem că acesta este şi motivul pentru care la nivel 
legislativ s-a simţit nevoia de a se face diferenţa între faza 
de urmărire şi cea de judecată a procesului penal, cu privire 
la durata pentru care se poate prelungi măsura arestării.

8 A se vedea în acest sens: C.Bîrsan. Convenţia           
Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe artico-
le. – Bucureşti: C.H. Beck, 2005, p.374-377; M.Udroiu, 
O.Predescu. Protecţia europeană a drepturilor omului şi 
procesul penal român. – Bucureşti: C.H. Beck, 2008, p.487 
şi următoarele etc.

9 A se vedea în acest sens art.186 alin.(3), (9) din Codul 
de procedură penală.

10 A se vedea în acest sens: C.Bârsan. Op. cit., p.360; 
M.Udroiu, O.Predescu. Op. cit., p.227. Precizăm că din 
perspectiva Convenţiei Europene este necesar ca privarea 
de libertate să aibă o durată rezonabilă doar până la pronun-
ţarea unei soluţii de condamnare de către prima instanţă, 
ulterior acuzatul având calitatea de condamnat, deţinerea sa 
având loc în temeiul art.5 paragraful 1 lit.a).

11 A se vedea în acest sens: Curtea Europeană a Dreptu-
rilor Omului, cauza Jecius vs. Lituania, paragraful 63.

12 A se vedea în acest sens prevederile art.5 paragraful 1 
lit.a) din Convenţia Europeană.
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SUMMARY
The free movement of persons’ aims at creating a unique market and from a political point of view at 

achieving a greater cohesion between the nations that are part of the European Community by cutting 
down the barriers regarding migration and promoting the community citizenship. 

O
majoritatea „vechilor” State Membre au ales să introducă 
„aranjamente de tranziţie” în ceea ce priveşte libera 
circulaţie a lucrătorilor de-a lungul Uniunii. Restricţiile 
se aplică pentru opt dintre cele zece noi State Membre 
(Ciprul şi Malta nu sunt incluse). 

 Dintre statele Uniunii Europene, Irlanda şi Sue-
dia au decis să se abţină de la impunerea de astfel de 
restricţii cetăţenilor din Uniunea Europeană. Marea 
Britanie a adoptat o schemă obligatorie de înregistrare, 
în timp ce toate celelalte 12 state au decis să-şi păstreze 
regimul permiselor de muncă. În schimb, noile State 
Membre au primit şi ele dreptul să invoce reciproci-
tatea faţă de aceste măsuri. Între ele, statele Uniunii 
Europene sunt obligate de către Tratatul de Aderare să 
aplice legile comunitare în privinţa liberei circulaţii a 
muncitorilor, începând cu 1 mai 2004. 

 Potrivit Tratatului de Aderare semnat în 2003, libera 
circulaţie a forţei de muncă poate fi refuzată pentru o 
perioadă de maximum şapte ani. Această perioadă de 
tranziţie a fost împărţită în trei faze distincte (aşa-numita 
formulă 2+3+2)1 , după cum urmează: 

• în prima fază (până la 30 aprilie 2006), statele Uniu-
nii Europene pot aplica măsurile naţionale bazându-se 
pe acordurile bilaterale în formularea politicilor forţei 
de muncă; 

• în ianuarie 2006 Comisia a prezentat un raport 
Consiliului în privinţa funcţionării aranjamentelor de 
tranziţie. Bazându-se pe concluziile acestui raport, statele 
Uniunii Europene vor trebui să notifice Comisia asupra 
intenţiilor din perioada următoare; 

• în cea de-a doua fază (între 1 mai 2006 şi  30 aprilie 
2009), legea comunitară în privinţa libertăţii de circulaţie 
a forţei de muncă se va aplica în acele state care nu 
notifică Comisia în privinţa intenţiilor de a continua 
aplicarea de restricţii; 

• în cea de-a treia fază (1 ianuarie 2009 - 30 aprilie 
2011), restricţiile pot fi susţinute în cazul unor probleme 
serioase sau al ameninţărilor la adresa pieţei de muncă 
a unui Stat Membru. 

CONŢINUTUL  MATERIAL  AL  LIBERTăŢII  DE  CIRCULAŢIE 
A  LUCRăTORILOR  îN  UNIUNEA  EUROPEANă 

dobrea-Antonel MARIUS, 
competitor (Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM)

 
Recenzent: Vasile IGNATIEV, doctor în drept, conferenţiar universitar (AŞM)

dată cu prima mare extindere a Uniunii Europene 
din mai 2004, dar mai cu seamă a celei din 2007, 

 În art.7A al Tratatului Comunităţii Europene care 
instituie „piaţa internă” se precizează că dreptul la libera 
circulaţie se aplică tuturor şi comportă obligaţia de a su-
prima toate controalele la frontierele interioare. Totodată, 
se statuează că orice cetăţean al Uniunii Europene are 
dreptul de a circula şi de a se stabili liber pe teritoriul 
Statelor Membre, sub rezerva limitărilor prevăzute de 
legislaţia comunitară.2

 Obiectivele urmărite prin această reglementare 
sunt de a asigura libertatea de circulaţie a persoanelor 
şi de a aboli controalele la frontierele interioare, ca 
parte integrantă a unui concept mult mai vast – acela de 
piaţă internă în care nu trebuie să existe nici frontiere 
interioare şi nici piedici în calea libertăţii de circulaţie a 
persoanelor. Astfel, conform dispoziţiilor din acest tratat, 
conţinutul libertăţii de circulaţie a lucrătorilor cuprinde, 
sub rezerva limitărilor justificate de raţiuni de ordine 
publică, de securitate publică sau de sănătate publică3, 
dreptul lucrătorilor:
de a accepta ofertele efective de muncă;
de a se deplasa liber în acest scop pe teritoriul 

Statelor Membre;
de a se afla în unul din Statele Membre, în scopul 

exercitării unei activităţi conforme cu dispoziţiile legis-
lative, de reglementare şi administrative care se aplică 
angajării forţei de muncă;
de a rămâne pe teritoriul unui Stat Membru, după ce 

a fost angajat în acel stat, în condiţiile ce vor face obiectul 
reglementărilor de aplicare stabilite de Comisie. 

Dreptul de intrare şi de şedere
 Directiva nr.68/360/CEE a suprimat restricţiile 

privind deplasarea şi rezidenţa cetăţenilor din Uniunea 
Europeană şi ale membrilor familiilor acestora (art.1). 
Astfel, ea a asigurat lucrătorului migrant drepturile:

 a) de a părăsi statul de reşedinţă pentru a desfăşura o 
activitate ca persoană angajată într-un alt Stat Membru 
(art.2); 

b) de a intra pe teritoriul altui Stat Membru pe baza 
doar a unei cărţi de identitate sau a unui paşaport (art.3). 
Vizele de intrare nu au mai fost solicitate, cu excepţia 
membrilor de familie care nu sunt cetăţeni ai unui Stat 
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Membru. Acestor state li s-a cerut să acorde facilităţi 
pentru obţinerea vizelor necesare (art.3(2)); 

c) de a obţine un permis de rezidenţă pe baza: 
– documentului cu care a intrat în teritoriu;
– confirmării angajării de la angajator sau a unui 

certificat de angajare (art.3(3) lit.a) b)).
 Prin Directiva nr.2004/38/CEE s-a dorit să se co-Prin Directiva nr.2004/38/CEE s-a dorit să se co-

difice şi să se revizuiască instrumentele comunitare 
existente care tratează în mod separat salariaţii, persoa-
nele care exercită o activitate independentă, precum şi 
studenţii şi alte persoane inactive în scopul simplificării 
şi întăririi dreptului la liberă circulaţie şi şedere pentru 
toţi cetăţenii Uniunii. Ca atare, Directiva nr.68/360/CEE 
a fost abrogată de la 30 aprilie 2004, urmând ca sediul 
materiei să fie Directiva nr.2004/38/CEE.

 Acest din urmă act comunitar reţine, ca şi cel pe 
care l-a înlocuit, dreptul de intrare pe teritoriul unui Stat 
Membru pe baza unei cărţi de identitate valabile sau a 
unui paşaport valabil, precum şi necesitatea de a nu se 
impune cetăţenilor Uniunii nici o viză de intrare sau 
formalitate echivalentă (art.5(1)).

 Spre deosebire de actul comunitar anterior, Directiva 
nr.2004/38/CEE reţine nu numai dreptul de intrare, ci şi 
dreptul de ieşire pe care toţi membrii Uniunii îl au, de 
a părăsi teritoriul unui Stat Membru pentru a călători în 
alt stat membru (art.4(1)).4

 Membrilor de familie care nu sunt resortisanţi ai 
unui Stat Membru li se cere numai să posede o viză de 
intrare în conformitate cu Regulamentul care enumeră 
ţările ai căror resortisanţi trebuie să posede vize atunci 
când traversează frontierele externe ale statelor membre, 
precum şi cele ale căror resortisanţi sunt scutiţi de aceasta 
cerinţă, sau, dacă este cazul, cu legislaţia naţională. În 
scopul facilitării liberei circulaţii a membrilor de familie 
care nu sunt resortisanţi ai unui stat membru, cei care 
au obţinut deja un permis de rezidenţă ar trebui să fie 
scutiţi de necesitatea obţinerii unei vize de intrare în 
sensul Regulamentului CE nr.539/2001.5

Cetăţenii Uniunii beneficiază de dreptul de şedere în 
Statul Membru gazdă pentru o perioadă de cel mult trei 
luni fără a face obiectul nici unei condiţii sau formalităţi, 
alta decât cerinţa de a deţine o carte de identitate valabilă 
sau paşaport valabil, fără a se aduce atingere unui trata-
ment mai favorabil aplicabil persoanelor care caută de 
lucru, conform Curţii de Justiţie (art.6).

În schimb, dreptul de şedere pentru o perioadă mai 
mare de trei luni se acordă conform art.7 alin.(1) al 
Directivei nr.2004/38/CEE dacă cetăţenii Uniunii care 
îl valorifică:

 a) sunt salariaţi sau exercită o activitate independentă 
în Statul Membru gazdă;

 b) au suficiente resurse pentru ei şi pentru membrii 
familiilor lor, astfel încât să nu devină o povară pentru 
sistemul de asistenţă socială al statului membru gazdă 
în perioada de şedere şi posedă o asigurare medicală 
cuprinzătoare, valabilă în Statul Membru gazdă;

 c) sunt înscrişi într-o instituţie privată sau publică, 
acreditată sau finanţată de către Statul Membru gazdă 

pe baza legislaţiei sau practicilor sale administrative, cu 
scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare 
profesională;

 d) posedă o asigurare cuprinzătoare în Statul Mem-
bru gazdă şi asigură autoritatea naţională competentă, 
printr-o declaraţie sau o altă procedură echivalentă la 
propria alegere, că posedă suficiente resurse pentru ei 
înşişi şi pentru membrii de familie, astfel încât să nu 
devină o povară pentru sistemul de asistenţă socială al 
Statului Membru gazdă;

 e) sunt membri de familie care însoţesc sau se alatură 
unui cetăţean al Uniunii care îndeplineşte condiţiile 
menţionate la literele a), b), c).

 Directiva nr.2004/38/CEE nu mai reţine necesita-
tea eliberării permiselor de rezidenţă. În schimb, art.8 
acordă Statelor Membre gazdă posibilitatea să ceară 
cetăţenilor Uniunii să se înregistreze la autorităţile com-
petente atunci când perioada de şedere depăşeşte 3 luni. 
Termenul de înregistrare este de cel puţin 3 luni de la 
data sosirii. Se eliberează imediat un certificat (atestat)6 
de înregistrare care conţine numele şi adresa persoanei 
înregistrate, precum şi data înregistrării. Nerespectarea 
cerinţei de înregistrare de către persoana respectivă o 
poate face pe aceasta pasibilă de sancţiuni proporţionale 
şi discriminatorii.7

 Pentru eliberarea unui certificat de înregistrare 
pot fi solicitate în mod limitativ o serie de documente 
menţionate la alin.(3) art.8. Documentele doveditoare 
cerute de autorităţile competente pentru eliberarea unui 
certificat de înregistrare sau a unui permis de şedere 
sunt specificate pentru a se evita ca practicile admini-
strative să constituie un obstacol disproporţionat în calea 
exercitării dreptului de şedere de către cetăţenii Uniunii 
şi membrii familiilor acestora. În acest sens:

 • cetăţenii Uniunii cărora li se aplică art.7 alin.(1) 
lit.a) trebuie să prezinte o carte de identitate valabilă sau 
un paşaport valabil, o confirmare de angajare din partea 
angajatorului sau un certificat de angajare ori o dovadă că 
sunt persoane care exercită o activitate independentă;

 • cetăţenii Uniunii cărora li se aplică art.7 alin.(1) 
lit.b) trebuie să prezinte o carte de identitate valabilă 
sau un paşaport valabil şi să furnizeze dovezi că satisfac 
condiţiile prevăzute în directivă;

 • cetăţenii Uniunii cărora li se aplică art.7 alin.(1) 
lit.c) trebuie să prezinte o carte de identitate valabilă 
sau un paşaport valabil şi să furnizeze dovezi privind 
înscrierea lor într-o instituţie acreditată şi faptul că 
posedă o asigurare medicală cuprinzătoare şi declaraţia 
sau procedura echivalentă menţionată în art.7 alin.(1) 
lit.c). Statele Membre nu pot cere ca această declaraţie 
să precizeze valoarea resurselor.

 Dat fiind faptul că noţiunea de „resurse suficiente”8 
este de natură să genereze o serie de ambiguităţi şi 
neclarităţi, se prevede că statele membre nu pot stabili 
valoarea acestora, ci trebuie să ia în consideraţie situaţia 
personală a persoanei în cauză. În orice caz, această 
valoare nu poate fi mai mare decât pragul sub care 
resortisanţii din statul membru gazdă pot beneficia de 
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asistenţă socială, sau, dacă acest criteriu nu este aplica-
bil, mai mare decât pensia minimă de asigurări sociale 
platită de statul membru gazdă. De asemenea, alin.(5) 
art.8 enumeră documentele care pot fi cerute acestora în 
vederea eliberării certificatului de înregistrare.

 Dreptul de şedere al membrilor de familie ai unui 
cetăţean al Uniunii care nu sunt resortisanţi ai unui Stat 
Membru se confirmă în condiţiile prevăzute de art.10 al 
Directivei nr.2004/38/CEE prin eliberarea unui document 
intitulat Permis de şedere de membru de familie pentru 
un cetăţean al Uniunii. Acest permis de şedere, care are 
natura juridică a permiselor de rezidenţă ce se acordau 
în temeiul Directivei nr.68/360/CEE, este valabil timp 
de 5 ani de la data eliberării sau pe perioada prevăzută 
de şedere a cetăţeanului Uniunii, dacă această perioadă e 
mai mică de 5 ani. Valabilitatea permisului de şedere nu e 
afectată de absenţe temporare care nu depăşesc  6 luni pe 
an sau de absenţe de durată mai mare datorată serviciului 
militar obligatoriu sau de o absenţă de maxim 12 luni 
consecutive determinată de motive importante, precum 
sarcina şi naşterea, boli grave, formare profesională sau 
mutare în interes de serviciu în alt Stat Membru sau într-o 
ţară terţă. Decesul sau plecarea cetăţeanului Uniunii din 
Statul Membru gazdă nu afectează dreptul de şedere al 
membrilor familiiei sale care sunt resortisanţi ai unui Stat 
Membru. În ceea ce priveşte membrii de familie care nu 
sunt resortisanţi ai unui Stat Membru, aceştia nu-şi pierd 
dreptul de şedere în cazul decesului capului de familie 
cu condiţia să fi avut reşedinţa în Statul Membru gazdă 
în calitate de membru de familie timp de cel puţin un an 
înainte de decesul cetăţeanului Uniunii.

 Totuşi, înainte de a dobândi dreptul de şedere 
permanentă, dreptul de şedere al persoanelor interesate 
rămâne supus obligaţiei ca acestea să poată dovedi că 
sunt salariaţi sau persoane care exercită o activitate 
independentă sau că au suficiente resurse pentru ei 
înşişi şi pentru membrii familiilor lor, astfel încât să nu 
devină o povară pentru sistemul de asistenţă socială al 
Statului Membru gazdă în timpul perioadei de şedere şi 
că posedă o asigurare medicală corespunzătoare. Aceşti 
membri de familie îşi menţin dreptul de şedere exclusiv 
pe bază personală. De asemenea, plecarea cetăţeanului 
Uniunii din Statul Membru gazdă sau decesul acestuia 
nu atrage după sine pierderea dreptului de şedere pentru 
copiii săi sau pentru părintele care are custodia acestor 
copii, indiferent de naţionalitate, în cazul în care copiii 
îşi au reşedinţa în Statul Membru gazdă şi sunt înscrişi 
într-o instituţie de învăţământ pentru a studia acolo, 
până la terminarea studiilor. Divorţul, anularea căsătoriei 
cetăţeanului sau încetarea parteneriatului său înregistrat 
nu afectează dreptul de şedere al membrilor familiei sale, 
care sunt resortisanţi ai unui Stat Membru.

 Membrii familiei unui cetăţean care nu sunt 
resortisanţi ai unui Stat Membru nu-şi pierd dreptul de 
şedere în cazul divorţului, anulării căsătoriei cetăţeanului 
sau încetării parteneriatului său înregistrat în condiţiile 
prevăzute la art.13 alin.(2), printre care aceea că durata 
căsătoriei sau a parteneriatului înregistrat să fi fost de 

cel puţin 3 ani, ori soţul sau partenerul care nu este 
resortisant al unui Stat Membru să aibă custodia copi-
ilor cetăţeanului Uniunii.9 Dreptul la şedere de care se 
bucură cetăţenii Uniunii Europene şi membrii familiilor 
lor subzistă atâta timp cât aceştia nu devin o povară 
exagerată pentru sistemul de asistenţă socială al Statului 
Membru gazdă. Totuşi, Directiva nr.2004/38/CEE în 
art.14 alin.(4) subliniază că o măsură de expulzare nu 
trebuie să fie consecinţa automată a faptului că cetăţeanul 
Uniunii sau membrii familiei sale au recurs la sistemul 
de asistenţă socială al Statului Membru gazdă.

 În orice caz, o măsură de expulzare nu poate fi în 
nici un caz adoptată împotriva unor cetăţeni ai Uniu-
nii Europene sau împotriva membrilor de familie ai 
acestora, cu excepţia situaţiilor în care restricţionarea 
dreptului la şedere se face pe temeiul ordinii publice, 
siguranţei publice sau sănătăţii publice, dacă, conform 
art.14 alin.(4): 

a) cetăţenii Uniunii sunt salariaţi sau persoane care 
exercită activităţi independente; 

b) cetăţenii Uniunii au intrat pe teritoriul Statului 
Membru gazdă pentru a căuta de lucru. În acest caz, 
cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora nu pot 
fi expulzaţi atât timp cât pot furniza dovezi că sunt în 
căutare de lucru şi că au o şansă reală de a fi angajaţi.

În plus, expirarea cărţii de identitate sau a paşaportului, 
pe baza căruia persoana în cauză a intrat în Statul Mem-
bru gazdă şi i s-a eliberat un certificat de înregistrare sau 
un permis de şedere, nu constituie un motiv de expulzare 
din statul membru gazda (art.16 alin.(2)). 

Liberul acces la angajare şi egalitatea de 
tratament 

 Dreptul de a răspunde efectiv la ofertele de muncă 
făcute este consacrat de Regulamentul nr.1612/68/CEE. 
După adoptarea acestui act normativ în toate ţările din 
Uniunea Europeană regimul angajării are două carac-
teristici: 

• în primul rând, recrutarea prin grija serviciului pu-
blic este de acum facultativă. Orice cetăţean al unui Stat 
Membru şi orice angajator ce exercită vreo activitate pe 
teritoriul unui Stat Membru pot să-şi schimbe cererile 
şi ofertele lor de muncă, să încheie contracte de muncă 
şi să le pună în executare conform legilor în vigoare şi 
fără discriminare; 

• în al doilea rând, pentru a obţine eliberarea unui 
permis de rezidenţă, salariatul va aduce dovada că este 
beneficiarul unui contract de muncă printr-o declaraţie 
de angajare sau un certificat de muncă furnizat de an-
gajator.

 Acesta este regimul liberului acces la angajare. 
Astfel, putem afirma că Regulamentul nr.1612/68/CEE 
a consacrat existenţa unei veritabile pieţe europene a 
muncii acordându-se prioritate lucrătorilor comunitari 
în detrimentul celor proveniţi din terţe ţări. Pentru ai 
se mări eficacitatea, mecanismul instituit prin Regu-
lamentul nr.1612/68/CEE a fost perfecţionat prin Re-
gulamentul nr.2434/92/CEE din 27 iulie 1992. Astfel, 
art.15 al Regulamentului nr.1612/68/CEE, aşa cum a 
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fost reformulat de Regulamentul nr.2434/92/CEE, obligă 
serviciile specializate din fiecare Stat Membru să trimită 
în mod periodic serviciilor specializate din celelalte State 
Membre, precum şi Biroului European de Coordonare10, 
informaţii privind: 

a) oferte de locuri de muncă susceptibile să fie ocu-
pate de resortisanţii altor State Membre; 

b) oferte de locuri de muncă adresate Statelor Mem-
bre; 

c) cererile de locuri de muncă depuse de persoanele 
ce au declarat în mod formal că vor să lucreze în alt 
Stat Membru; 

d) informaţii, pe regiuni şi ramuri de activitate, pri-
vind solicitanţii de locuri de muncă care s-au declarat 
în mod efectiv dispuşi să ocupe un loc de muncă în altă 
ţară. 

 De asemenea, art.16 al Regulamentului nr.2434/92/
CEE impune ca orice ofertă de locuri de muncă adresată 
serviciilor de ocupare ale unui Stat Membru să fie 
comunicată şi analizată de serviciile de ocupare com-
petente ale Statelor Membre în cauză.

 Discriminări de orice fel trebuie să fie eliminate 
indiferent de sursa acestora: reglementări legale sau 
clauze ale contractelor colective sau individuale de 
muncă. Curtea de Justiţie a accentuat asupra acestei 
idei atunci când s-a pronunţat asupra Regulamentului 
Uniunii Cicliste Internaţionale, şi anume: la dispoziţiile 
referitoare la compunerea echipelor de sportivi.11 Ea a 
reiterat cu acest prilej că interdicţia discriminărilor bazate 
pe cetăţenie se impune nu numai acţiunii autorităţilor 
publice, ci în aceeaşi măsură şi reglementărilor de altă 
natură referitoare la munca salariată. 

 Datorită importanţei deosebite pe care o are Regula-
mentul nr.1612/68 pentru dreptul comunitar al muncii, 
vom trece în revistă în continuare principalele  prevederi 
ale acestuia:

• Titlul I, art.1-6, instituie „libertatea în procesul 
angajării”. Astfel, orice cetăţean al unui Stat Membru 
are dreptul să desfăşoare o activitate ca persoană angajată 
pe teritoriul unui Stat Membru în aceleaşi condiţii ca şi 
cetăţenii acelui stat (art.1). Un Stat Membru nu poate 
discrimina în mod deschis sau voalat pe cetăţenii altui 
Stat Membru prin limitarea cererilor sau ofertelor de 
angajare (art.3(1)) sau prin stabilirea unor proceduri spe-
ciale de recrutare, sau prin împiedicarea prin orice alte 
mijloace a recrutării lucrătorilor nerezidenţi (art.3(2)). 
De asemenea, nu trebuie impuse restricţii prin număr 
sau procentaj cetăţenilor străini ce urmează a fi angajaţi, 
în nici o activitate şi în nici un domeniu (art.4). Statele 
Membre trebuie, totodată, să ofere solicitanţilor străini 
aceeaşi asistenţă în căutarea locurilor de muncă pe care 
o acordă cetăţenilor proprii (art.5). Unele state pot, 
totuşi, să impună unele condiţii nerezidenţilor legate 
de cunoştinţele lingvistice cerute de natura postului ce 
urmează a fi ocupat (art.3(1)).

• Titlul II al Regulamentului nr.1612/68/CEE, art.7-
9, conţine dispoziţii privind „angajarea şi egalitatea de 
tratament”. Acesta se referă la:

a) Condiţiile de muncă. Conform art.7(1), un lucrător 
care are cetăţenia unui Stat Membru nu poate, pe teri-
toriul altui Stat Membru, să fie tratat în mod diferit faţă 
de lucrătorii acelui stat pe temeiul cetăţeniei cu privire 
la oricare din condiţiile de muncă,  în special în ceea ce 
priveşte remuneraţia, concedierea, precum şi în situaţiile 
în care ar fi şomer, reinstalat sau reangajat. 

 b) Avantajele sociale în legătură cu taxele. Art.7(2) 
acordă lucrătorului migrant aceleaşi avantaje sociale 
şi în domeniul taxelor ca şi acele acordate lucrătorilor 
naţionali. Termenul „avantaje sociale”12 a fost interpre-
tat de Curtea de Justiţie a Comunităţii în cel mai larg 
sens, acoperind şi drepturi care nu erau direct legate de 
contractul de angajare.

c) Accesul în şcolile de pregătire profesională 
sau în casele de pensionari. Se acordă prin aplicarea 
dispoziţiilor art.7(3) lucrătorilor migranţi accesul, în 
aceleaşi condiţii cu ale lucrătorilor autohtoni, în şcolile 
de pregătire profesională sau în casele de pensionari. 
Curtea de Justiţie13 a decis că studiile universitare 
pregătesc o calificare pentru o profesie, meserie ori 
muncă specifică sau conferă o aptitudine specială pen-
tru a exercita o asemenea profesie, meserie sau muncă 
ce ţin de formarea profesională.14 Noţiunea de formare 
profesională15 cuprinde toate formele de învăţământ, 
fără a se ţine seama de vârsta lucrătorului sau nivelul 
de formare.16 

 d) Drepturi sindicale. Drepturi de reprezentare şi 
management. Conform art.8, un lucrător migrant are 
dreptul la tratament egal în ceea ce priveşte apartenenţa 
la sindicate şi exerciţiul drepturilor derivând din      
aceasta. El poate fi  exclus de la conducerea organis-El poate fi exclus de la conducerea organis-
melor guvernate de dreptul public şi de la posesia unui 
oficiu guvernat de drept public, dar el poate fi ales în 
organismele reprezentative ale lucrătorilor existente 
în astfel de întreprinderi.17

 e) Locuinţa. Un lucrător imigrant se bucură de toate 
drepturile şi beneficiile acordate lucrătorilor naţionali în 
domeniul locuinţelor18, incluzând proprietatea locuinţei 
necesare (art.9). Prin dispoziţiile incluse în Titlul II al 
Regulamentului nr.1612/68/CEE şi care se adaugă celor 
din Tratatul CEE (art.7, 48, 52 şi 59) se desfiinţează orice 
discriminare bazată pe cetăţenie între lucrătorii Statelor 
Membre. Principiul fundamental al nediscriminării se 
adaugă, deci, celui al libertăţii de circulaţie. Prin el se 
explică, de fapt, întinderea regulii liberului acces la anga-
jare. Nediscriminarea, egalitatea completă a cetăţenilor 
Uniunii, a făcut obiectul unei bogate activităţi de inter-
pretare a Curţii de Justiţie. Astfel, ea priveşte o activitate 
profesională oarecare. Ea se aplică tuturor celor care 
doresc să exercite în Uniune o activitate salariată, prestări 
de servicii sau să se stabilească din raţiuni profesionale. 
De asemenea, nediscriminarea priveşte atât pe cetăţenii 
unui Stat Membru, cât şi pe străini. Dacă un cetăţean al 
unui stat a obţinut o diplomă într-un alt stat al Uniunii şi 
revine în ţara sa de origine, lui nu i se poate opune o re-
glementare naţională care nu ar fi opozabilă unui locuitor 
al unei alte ţări a Uniunii. Este necesară, în mod evident, 
o armonizare a valorii şi a nivelului diplomelor.
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 În sfârşit, jurisprudenţa a atenţionat asupra cauzelor 
indirecte de discriminare, care pot fi disimulate de alte 
condiţii, ţinând, de exemplu, de reşedinţă.19

 De aceea, s-a arătat necesitatea îndepărtării oricăror 
dispoziţii, chiar nebazate pe cetăţenie, care au ca efect 
(principal sau exclusiv) îndepărtarea cetăţenilor altor 
State Membre. 

• Titlul III al Regulamentului nr.1612/68/CEE 
(art.10-12) conţine dispoziţii privind membrii de familie 
ai lucrătorului migrant. 

 f) Rezidenţa. Membrii familiei unui lucrător au 
dreptul să se instaleze ei înşişi cu lucrătorul migrant 
(care trebuie să fie cetăţean al Uniunii), indiferent de 
cetăţenia lor (art.10 alin.(1)). Statelor Membre li se cere 
să faciliteze admiterea oricărui membru de familie dacă 
„el este dependent de lucrător sau trăieşte sub acelaşi 
acoperiş în ţara de unde vine”.20 Cetăţenii Uniunii pot 
fi în anumite perioade neangajaţi. Înseamnă aceasta că 
pot fi privaţi de dreptul de a se deplasa şi de a rezida în 
ţările ce constituie Uniunea?

 Articolul 48(3)(d) al Tratatului CEE recunoaşte drep-Articolul 48(3)(d) al Tratatului CEE recunoaşte drep-
tul de a rămâne pe teritoriul unui stat după ce un lucrător 
a fost angajat în acesta. Regulamentul nr.1251/70/CEE 
a detaliat conţinutul acestui drept. În cuprinsul acestuia 
se prevede dreptul lucrătorului şi al familiei sale de a 
rămâne permanent21 în statul în care el a lucrat în cazul 
pensionării, incapacităţii sau, pentru familie, al morţii 
lucrătorului. Sunt incluse, de asemenea, dispoziţii spe-
ciale pentru lucrătorul „frontalier”.22 Membrii familiei 
lucrătorului vor avea dreptul să rezideze în mod per-
manent atunci când sunt îndeplinite o serie de condiţii. 
Directiva nr.2004/38/CEE23 cuprinde şi ea dispoziţii 
referitoare la dreptul de şedere permanentă. Regula 
generală pe care o introduce pentru cetăţenii Uniunii 
Europene şi membrii familiilor lor dispune că cetăţenii 
Uniunii care şi-au avut reşedinţa legală în Statul Mem-
bru gazdă pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani au 
dreptul de şedere permanentă în statul respectiv.Această 
dispoziţie se aplică şi în cazul membrilor de familie care 
nu sunt resortisanţi ai unui Stat Membru şi care şi-au avut 
reşedinţa legală împreună cu cetăţeanul Uniunii în Statul 
Membru gazdă, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani. 
Continuitatea şederii nu e afectată de:

 a) absenţe temporare care nu depăşesc un total de 
6 luni pe an;

 b) absenţe de durată mai lungă datorate serviciului 
militar obligatoriu;

c) o absenţă de maxim 12 luni consecutive 
determinată de motive importante, precum sarcina sau 
naşterea, boli grave, studiu sau formare profesională, 
sau mutare în interes de serviciu în alt Stat Membru 
sau într-o ţară terţă. Odată dobândit, dreptul de şedere 
permanentă se pierde numai în cazul unei absenţe din 
Statul Membru gazdă pe o perioadă care depăşeşte    
2 ani consecutivi.

 Prin excepţie, dreptul de şedere permanentă în Statul 
Membru gazdă se acordă înaintea încheierii unei perio-
ade neîntrerupte de 5 ani de şedere dacă:

 1) salariaţii sau persoanele care exercită o activitate 
independentă, în momentul în care încetează să lucre-
ze, au împlinit vârsta prevăzută de legislaţia Statului 
Membru respectiv pentru pensionare pentru limită de 
vârstă;

 2) lucrătorii încetează să exercite o muncă salarizată 
pentru a se pensiona înainte de limita de vârstă, cu 
condiţia să fi lucrat în Statul Membru respectiv cel puţin 
în cele 12 luni precedente şi să-şi fi avut reşedinţa acolo 
pe o perioadă neîntreruptă mai mare de 3 ani;

 3) salariaţii sau persoanele care exercită o activitate 
independentă şi au avut reşedinţa în Statul Membru 
gazdă timp de cel puţin 2 ani au încetat lucrul din cauza 
unei incapacităţi permanente de muncă. Dacă această 
incapacitate este cauzată de un accident sau de o boală 
profesională, care îndreptăţeşte persoana respectivă la 
o indemnizaţie plătită integral sau parţial de o instituţie 
a Statului Membru gazdă, nu se mai impune nici o 
condiţie privind durata şederii. Condiţiile privind durata 
şederii şi a activităţilor prevăzute la punctele 1 şi 3 nu 
se aplică dacă lucrătorul sau persoana care exercită o 
activitate independentă are un soţ/soţie sau un partener 
care este resortisant al statului gazdă sau care şi-a pierdut 
naţionalitatea Statului Membru respectiv prin căsătoria 
cu lucrătorul sau persoana care exercită o activitate 
independentă;

 4) salariaţii sau persoanele care exercită o activitate 
independentă şi care, după 3 ani de muncă şi şedere 
neîntreruptă în statul gazdă, lucrează ca angajaţi sau 
persoane care exercită o activitate independentă în alt 
Stat Membru, dar îşi păstrează reşedinţa în Statul Mem-
bru gazdă în care se întorc de obicei în fiecare zi sau cel 
puţin o dată pe săptămână. În mod extensiv, perioadele de 
şomaj involuntar, înregistrate corespunzător la oficiul de 
plasare a forţelor de muncă competent, perioadele în care 
persoana nu a lucrat din motive independente de voinţa 
sa, precum şi absenţele de la lucru şi încetarea lucrului 
din cauza unei boli sau accident se consideră perioade de 
muncă. Indiferent de naţionalitate, membrii de familie ai 
unui salariat sau ai unei persoane care exercită o activi-
tate independentă, care locuiesc împreună cu acesta pe 
teritoriul Statului Membru gazdă, au dreptul de şedere 
permanentă în statul respectiv, dacă lucrătorul salariat 
sau persoana care exercită o activitate independentă a 
dobândit dreptul de şedere permanentă în statul respectiv. 
Totodată, aceştia sunt îndreptăţiţi să se angajeze sau să 
exercite o activitate independentă în statul respectiv. 

 De asemenea, Directiva nr.2004/38/CEE24 prevede 
acordarea dreptului de şedere permanentă membrilor 
familiilor salariaţilor sau persoanelor care exercită o acti-
vitate independentă şi care decedează în timpul perioadei 
de activitate, dar înainte de a dobândi statutul de rezident 
permanent în Statul Membru gazdă. Astfel, membrii de 
familie dobândesc dreptul de şedere permanentă în statul 
respectiv dacă: 

– în momentul decesului, salariatul sau persoanele 
care au exercitat o activitate independentă îşi avuseseră 
reşedinţa pe teritoriul Statului Membru respectiv timp 
de 2 ani neîntrerupţi;
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– decesul a fost urmarea unui accident de muncă sau 
a unei boli profesionale;

– soţul/soţia care a supravieţuit şi-a pierdut 
naţionalitatea statului respectiv prin căsătoria cu sa-
lariatul sau cu persoana care a exercitat o activitate 
independentă.

 Din punct de vedere administrativ, statele membre 
urmează să elibereze, la cerere, cetăţenilor Uniunii 
îndreptăţiti la şedere permanentă, un document care să 
ateste şederea permanentă. În schimb, pentru membrii 
de familie care nu sunt resortisanţi ai unui Stat Membru, 
dar sunt îndreptăţiţi la şedere permanentă, se eliberează 
un permis de şedere permanentă, care se reînnoieşte 
automat la fiecare 10 ani.25 Toţi cei care, în temeiul 
Directivei nr.2004/38/CEE, îşi au reşedinţa pe teritoriul 
unui Stat Membru gazdă beneficiază de tratament egal 
cu cel al resortisanţilor statului respectiv. Totuşi, nu 
există obligaţia statului gazdă de a acorda dreptul la 
asistenţă socială în timpul primelor 3 luni de şedere şi 
nici nu este obligat ca, înainte de dobândirea dreptului 
de şedere permanentă, să acorde ajutoare pentru studii, 
inclusiv pentru formare profesională, constând în burse 
studenţeşti sau credite studenţeşti unor persoane (altele 
decât lucrătorii), care exercită o activitate independentă, 
persoanelor care îşi menţin acest statut şi membrilor 
familiilor acestora. Astfel reglementat, dreptul de 
şedere permanentă are menirea de a întări sentimentul 
cetăţeniei în cadrul Uniunii Europene şi este perceput ca 
un element-cheie în promovarea coeziunii sociale, care 
reprezintă, de alt-fel, unul dintre obiectivele fundamen-
tale ale Uniunii. Directiva nr.2004/38/CEE nu prevede 
în mod expres abrogarea Regulamentului nr.1251/70/
CEE. Ca atare, cele 2 acte comunitare urmează a fi avute 
în vedere în mod corelativ. 

 
Angajarea în administraţia publică 
 Potrivit Tratatului CEE, Statele Membre pot refuza 

sau restrânge accesul la locurile de muncă din domeniul 
administraţiei publice pe temeiul cetăţeniei lucrătorului. 
Datorită gradului mare de generalitate al acestei pre-
vederi, Curtea de Justiţie a fost nevoită să se pronunţe 
în mai multe rânduri asupra acesteia. Astfel, în cazul 
Sotgiu (nr.152/73)26 s-a arătat că excepţia prevăzută în 
art.48(4) nu se aplică tuturor locurilor de muncă din 
administraţia publică. Ea se aplică numai anumitor 
activităţi, aflate în legatură cu exerciţiul autorităţii de 
stat. În viziunea Curţii, activităţile respective trebuie 
să implice în mod necesar participarea la exerciţiul 
drepturilor conferite de dreptul public şi să se refere la 
activităţi ce vizează salvgardarea intereselor generale ale 
statului. Mai mult, excepţia se aplică numai condiţiilor 
privind accesul în domeniul respectiv. Ea nu permite 
existenţa unor condiţii discriminatorii în angajare odată 
ce lucrătorului i s-a acceptat accesul la locul de muncă 
respectiv. Clarificări în interpretarea textului amintit au 
fost aduse cu ocazia dezbaterilor prilejuite de cazul Co-
misiei c. Belgia (nr.149/79). Conceptul de administraţie 
publică este, conform Curţii, un concept comunitar. El 

se aplică numai exerciţiului autorităţii oficiale şi are 
în vedere numai lucrătorii şi funcţiile care urmăresc 
apărarea intereselor generale ale statului. În aplicarea 
acestui criteriu, derogarea prevăzută de art.48(4) al 
Tratatului CEE va fi de uz limitat aplicându-se, deci, 
posturilor care solicită din partea persoanelor care le 
ocupă o loialitate specială către stat, cum sunt funcţiile 
judecătoreşti, eşaloanele superioare ale administraţiei 
de stat, forţele armate şi poliţia. Acest articol trebuie să 
fie analizat împreună cu art.55 al Tratatului CEE care 
prevede că libertatea de stabilire permisă de dreptul 
comunitar nu se va aplica activităţilor care au legătură, 
chiar şi ocazional, cu exerciţiul autorităţii de stat. Având 
în vedere practica răspândită printre Statele Membre de a 
exclude pe cei ce nu-i sunt cetăţeni de la un număr mare 
de profesii în administraţia de stat, Comisia Europeană a 
publicat în 1988 o notă prin care a propus anumite sec-
toare de angajare ce urmează a fi considerate „suficient 
de îndepărtate de activităţile specifice sferei publice, aşa 
cum le-a definit Curtea Europeană şi care nu ar putea fi 
acoperite decât în cazuri rare de excepţia din art.48(4)”. 
Acestea cuprind: 

• serviciile privind îngrijirea sănătăţii publice; 
• predarea în instituţiile de învăţământ ale statului; 
• cercetarea în domenii nemilitare; 
• organisme publice responsabile de prestarea servi-

ciilor comerciale.
Trebuie totuşi de subliniat că prin dispoziţiile 

privind cetăţenia comunitară, introduse prin Tratatul 
de la Maastricht-1992 şi dezvoltate prin Tratatul de 
la Amsterdam-1997, nu puţini teoreticieni şi practi-
cieni ai dreptului consideră că excepţia prevăzută la 
art.48(4), ca expresie a unei concepţii mai tradiţionale 
privind noţiunea de loialitate faţă de stat, îşi va diminua  
importanţa.27 Şi aceasta pentru că se consideră că există 
o contradicţie între art.48(4) şi derularea unui proces tot 
mai complex de integrare europeană. 

Securitate socială 
 În scopul încurajării exercitării dreptului la libera 

circulaţie, naţionalii Comunităţii care sunt lucrători 
migranţi trebuie să nu sufere nici un fel de dezavantaje 
şi discriminări în beneficierea de drepturi de securitate 
socială. Regulamentul nr.1408/71/CEE stabileşte reguli 
comune care urmăresc ca aplicarea diferitelor sisteme 
naţionale de securitate socială să nu producă discriminări 
împotriva persoanelor care îşi exercită dreptul la libera 
circulaţie. Legislaţia comunitară nu a urmărit niciodată 
armonizarea în domeniul securităţii sociale, Statele 
Membre având deplina competenţă în ceea ce priveşte 
organizarea sistemelor naţionale de securitate socială. 
Ca regulă generală, prestaţiile de securitate socială 
sunt plătite beneficiarilor de către     Statul Membru 
de rezidenţă. Excepţie de la această regulă fac numai 
unele prestaţii speciale necontributive. Aceste prestaţii 
sunt plătite numai în Statele Membre care asigură aceste 
prestaţii. Deci, aceste prestaţii nu pot fi exportate, dar un 
cetăţean al Uniunii Europene migrant este îndreptăţit la 
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prestaţii acordate de către Statul Membru gazdă. Pen-
tru ca să poată îndeplini condiţia de neexportabilitate, 
o prestaţie trebuie să fie specială şi necontributivă. 
Curtea Europeană de Justiţie defineşte o prestaţie ca fiind 
specială numai în situaţia în care este în strânsă legatură 
cu mediul social din respectivul Stat Membru (ex., 
prestaţii destinate prevenirii sărăciei sau îngrijirii persoa-
nelor cu nevoi speciale). Regulamentul nr.1408/71/CEE 
stabileşte, de asemenea, condiţiile în care persoanele care 
se deplasează în cadrul comunităţii pot avea acces la 
îngrijire medicală. În funcţie de statutul personal şi/sau 
de tipul de şedere pe teritoriul unui Stat Membru (scurtă/
lungă durată, permanentă etc.), cetăţenii Uniunii Europe 
sunt îndreptăţiţi la îngrijire medicală imediată, la îngrijire 
medicală care devine necesară sau la orice tip de prestaţii 
de boală pe teritoriul unui Stat Membru, altul decât cel în 
care are asigurarea medicală, ca şi cum el ar fi asigurat în 
Statul Membru în care se află, dar pe cheltuiala instituţiei 
la care este asigurat. În cazul persoanelor care doresc să 
se deplaseze în alt Stat Membru pentru a beneficia de un 
tratament medical specific, costul acestuia va fi acoperit, 
în baza sistemului de coordonare stabilit de către preve-
derile Regulamentului nr.1408/71/CEE, de către Statul 
Membru în care acestea sunt asigurate, dacă vor obţine 
în prealabil o autorizaţie în acest sens. Totuşi, Curtea 
Europeană de Justiţie a stabilit, luând în consideraţie alte 
drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la liber circulaţie 
a produselor şi serviciilor, faptul că obţinerea acestei 
autorizaţii prealabile, în cazul în care nu este justificată, 
poate fi considerată ca o încălcare a acestor drepturi 
fundamentale. Ca urmare, în anumite situaţii specifice, 
pacienţii pot solicita rambursarea costului serviciilor 
medicale de care au beneficiat în alt Stat Membru, chiar 
şi în absenţa autorizaţiei prealabile.28

 În concluzie, identificarea Statului Membru a cărui 
legislaţie în domeniul securităţii sociale se aplică în fie-
care caz se determină prin luarea în consideraţie a două 
principii de bază, şi anume: o persoană poate face obie-
ctul legislaţiei unui singur Stat Membru la un moment 
dat şi, de obicei, i se aplică legislaţia Statului Membru 
în care este ocupat sau în care desfăşoară o activitate în 
calitate de lucrător independent. Datorită complexităţii 
acestui regulament, aplicarea sa este dificilă. Din acest 
considerent, în momentul de faţă se urmăreşte revizuirea 
acestuia. 

Restricţii ale dreptului de intrare şi ale dreptului 
de şedere aplicabile lucrătorilor

 Tratatul CEE prevede posibilitatea limitării liberei 
circulaţii a lucrătorilor. Astfel, se precizează că aceasta 
„implică dreptul sub rezerva limitărilor justificate de 
raţiuni de ordine publică, securitate publică şi sănătate 
publică, de a răspunde la oferte de muncă efectiv făcute”. 
Articolul 56 prevede că „prescripţiile referitoare la 
libertatea de stabilire nu prejudiciază aplicabilitatea 
dispoziţiilor legislative regulamentare şi administrative 
prevăzând un regim special pentru cetăţenii străini şi 
justificat de raţiuni de ordine publică, securitate publică 
şi sănătate publică”. Directiva nr.2004/38/CEE are în 

această materie un scop dublu. Pe de o parte, stabileşte 
principiile pe baza cărora un stat poate refuza intrarea 
sau rezidenţa acelora care, în alte condiţii, ar fi eligi-
bili, pe temeiul ordinii publice, securităţii publice sau 
sănătăţii publice. În al doilea rând, ea stabileşte o serie 
de garanţii procedurale care trebuie să fie respectate 
de autorităţile competente atunci când se pune proble-
ma excluderii unor străini pe baza unuia din motivele 
amintite. Această directivă porneşte de la ideea conform 
căreia expulzarea cetăţenilor Uniunii şi a membrilor 
familiilor lor din motive de ordine publică sau securitate 
publică este o măsură care poate afecta grav persoane 
care, folosindu-se de drepturile şi libertăţile conferite de 
Tratat, s-au integrat în mod real în Statul Membru gazdă. 
Domeniul de aplicare a unor asemenea măsuri ar trebui, 
prin urmare, să fie limitat, în conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, evocat de jurisprudenţă, pentru a se 
ţine seama de gradul de integrare a persoanelor în cauză, 
durata şederii acestora în Statul Membru gazdă, vârsta, 
starea de sănătate, situaţia lor familială şi economică, 
precum şi de legăturile cu ţara de origine. Tot prin această 
directivă sunt stabilite anumite circumstanţe în care 
măsurile luate pe temeiul ordinii publice sau securităţii 
publice nu vor putea fi justificate:

 a) ele nu pot fi invocate pentru a sluji unor scopuri 
economice;

 b) măsurile luate din motive de ordine publică sau 
securitate publică respectă principiul proporţionalităţii 
şi se bazează exclusiv pe conduita personală a individu-
lui în cauză. Dar, aşa cum a arătat Curtea de Justiţie în 
soluţionarea unui caz, acest comportament nu e neapărat 
nevoie să fie ilegal pentru a justifica excluderea străinilor, 
atât timp cât statul a arătat explicit că el consideră 
activităţile respective ca fiind „social dăunătoare” şi a 
luat măsuri administrative pentru a le neutraliza;

 c) condamnările penale anterioare nu constituie 
motive în sine pentru luarea unor asemenea măsuri;

 d) nu se poate lua o decizie de expulzare împotriva 
unui cetăţean al Uniunii, cu excepţia cazului în care 
decizia se bazează pe motive imperative de securitate 
publică, definite de Statele Membre, dacă acesta:

 • şi-a avut reşedinţa în Statul Membru gazdă în cei 
10 ani anteriori sau 

 • este minor, cu excepţia cazului în care expulzarea 
este în interesul copilului, conform Convenţiei Naţiunilor 
Unite pentru Drepturile Copilului.29

 În ceea ce priveşte restricţia bazată pe sănătatea 
publică, singurele boli care justifică măsuri de 
restricţionare a liberei circulaţii sunt bolile cu potenţial 
epidemic, conform definiţiei date de Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii, precum şi alte boli infecţioase sau 
boli parazitare contagioase, dacă acestea fac obiectul 
unor dispoziţii de protecţie ce se aplică resortisanţilor din 
Statul Membru gazdă. În plus, bolile ce se declanşează 
după o perioadă de 3 luni de la data sosirii nu constituie 
motive de expulzare de pe teritoriul statului respectiv. 
Directiva Uniunii Europene privind serviciile de pe 
piaţa internă, aşa-numita Directivă Bolkestein, are în 
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vedere transformarea Europei într-o zonă economică 
specială. Prin publicarea, în ianuarie 2004, a propunerii 
de directivă privind serviciile pe piaţa internă, Comi-
sia Europeană a lansat cel mai radical şi complet atac 
împotriva nivelului de trai din Uniunea Europeană, 
consideră sindicatele europene. Propunerea a venit din 
partea Direcţiei Generale a Pieţei Interne, Fiscalitate şi 
Uniune Vamală, condusă la acea vreme de comisarul 
Frits Bolkestein, şi vizează toate serviciile. Singurele 
servicii excluse sunt cele furnizate de stat în vederea 
îndeplinirii obligaţiilor sociale, culturale, educative şi 
juridice în cazurile în care nu există „remuneraţie”. Odată 
adoptată directiva, companiile de servicii din Uniunea 
Europeană vor trebui să se supună numai normelor ţării 
de origine şi nu li se va permite să impună restricţii sau 
reguli de nici un fel.

 Din momentul lansării proiectului, dezbaterile pe 
marginea acestuia au fost extrem de aprinse. Directiva a 
fost criticată de mai multe state care se tem de submina-
rea drepturilor muncitorilor şi de competiţia ieftină, din 
ţările devenite membre ale Uniunii în urmă cu un an sau 
din cele care urmează să adere în viitor. Conform lui Frits 
Bolkenstein, fost comisar european pentru piaţa internă, 
impozite şi uniune vamală, scopul directivei sale a fost 
de a stabili un cadru legal pentru a facilita libertatea de 
mişcare a furnizorilor de servicii între Statele Membre 
ale Uniunii Europene. Propunerea Bolkenstein încearcă 
să înlăture toate barierele din calea libertăţii de mişcare a 
serviciilor. Criticii Directivei Bolkenstein susţin că dacă 
va fi adoptată, această directivă va duce la comerciali-
zarea tuturor serviciilor în interiorul Uniunii, inclusiv în 
cadrul sectoarelor esenţiale, cum ar fi serviciile sociale, 
educaţia şi sănătatea. Soarta Directivei Bolkenstein 
privind libertatea de mişcare a serviciilor în interiorul 
Uniunii Europene a stat în mâinile Comisiei Europene 
şi ale Parlamentului European, care a analizat aproape 
doi ani aceasta directivă aprig contestată. Oponenţii 
Directivei Bolkenstein susţineau că aceasta va avea 
efecte negative, în primul rând pentru că tratează toate 
serviciile în mod identic, indiferent dacă era vorba de 
servicii de interes general sau nu. În principal, Directiva 
Bolkenstein nu conţinea prevederi speciale în ceea ce 
priveşte sănătatea, garantarea accesului la servicii pentru 
toate categoriile sociale. Conform directivei în discuţie, 
serviciile medicale, cultura şi educaţia erau considerate 
servicii economice şi competitive, identice cu repara-
rea automobilelor. Directiva Bolkenstein propunea un 
controversat „principiu al ţării de origine” care afirma 
că: „Statele Membre ale Uniunii trebuie să se asigure că 
ofertanţii de servicii sunt supuşi doar prevederilor vala-
bile în statul de origine al respectivului Stat Membru”. 
Sensul acestui articol era acela că respectivul ofertant 
de servicii se supune doar legilor ţării din care provine. 
Criticii Directivei Bolkenstein susţin că „principiul ţării 
de origine” favorizează pe cel care oferă servicii. Diferi-
tele firme îşi pot înfiinţa filiale în statele cu reglementări 
liberale pentru a activa mai apoi în Statele Membre cu 
o legislaţie restrictivă, evitând astfel aceste restricţii. 

Criticii Directivei Bolkenstein susţin că pentru a se 
evita relocarea firmelor, Statele Membre vor demara 
o cursă a slăbirii diverselor restricţii, demontând astfel 
sistemele de protecţie socială a propriilor cetăţeni. Mai 
mult, Directiva Bolkenstein va avea efecte directe asupra 
pieţei mâinii de lucru. Statele care vor găzdui ofertanţi 
de servicii din alte ţări nu vor putea să îi facă pe aceştia 
să se supună propriei legislaţii.

Totuşi, negocierile dintre adepţii doctrinei liberale 
care stau la baza acestei directive şi contestatarii acesteia, 
ce au o sorginte socială, au dus la un proiect de com-
promis ce s-a materializat în adoptarea acestei directive 
ce vizează prestarea serviciilor în Uniunea Europeană, 
renunţându-se în acest sens „la nodul gordian al acestei 
directive”, şi anume  – la „principiul ţării de origine”. 
S-a recunoscut, însă, dreptul fiecărui guvern al Statelor 
Membre ale Uniunii de a impune măsuri legislative care 
să reglementeze modalităţile de prestare a serviciilor 
pe teritoriul său cu respectarea dispoziţiilor comunitare 
regăsite în Tratatul CEE şi  în celelalte acte normative 
comunitare. 
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SUMMARY
This article represents a first attempt to research a new institute of national civil law - right of nei-

ghborhood. There is described the evolution of ownership limits and enclosures in national legislation 
and of other countries. Also there are analyzed general notions concerning civil relations concerning 
plots of lands and surrounding buildings. 

drept subiectiv, conferă titularului dreptului de proprie-
tate exercitarea în putere proprie şi în interes propriu a 
atribuşţiilor de posesiune, folosinţă şi dispoziţie asupra 
bunurilor sale în limitele determinate de lege.1

Potrivit alin.(2) art.127 al Constituţiei Republici 
Moldova2, statul garantează realizarea dreptului de 
proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea 
nu vin în contradicţie cu interesele societăţii. Mai mult 
ca atât, unul dintre principiile fundamentale privind 
prorietatea constă în faptul că proprietatea nu poate fi 
folosită în detrimentul dreptuirlor, libertăţilor şi dem-
nităţii omului (alin.(2) art.9 al Constiutţiei Republicii 
Moldova). 

În virtutea dreptului de proprietate, proprietarul este 
îndreptăţit să efectueze cu bunurile sale, în principiu, 
orice acţiuni, dar realizarea prerogativelor proprietari-
lor în deplinătatea lor poate să se reflecte negativ asupra 
intereselor altor membi ai societăţii, precum şi asupra 
societăţii în întregime. Din aceste considerente, legiu-
itorul a recurs la stabilirea unor îngrădiri în exercitarea 
dreptului de proprietate.3

Exerciţiul dreptului de proprietate trebuie să fie 
licit, adică să aducă utilităţi şi favoruri titularului şi 
acest exerciţiu nu trebuie să aducă pagube materiale 
disproporţionate altor membri ai societăţii sau să în-
calce drepturile acestora. Exerciţiul unui drept nu poate 
fi privit ca licit, adică normal, decât în măsura în care 
el corespunde cu funcţionarea socială şi cu interesul 
economic cu care dreptul corespunde.4 

La baza îngrădirilor legale ale dreptului de propri-
etate se află norma constituţională stipulată în art.46 al 
Constituţiei Republicii Moldova unde se menţionează 
că dreptul de proprietate privată obligă la respectarea 
sarcinilor privind protecţia mediului înconjurător şi 

DREPTUL  DE  VECINăTATE – UN  NOU  INSTITUT 
AL  DREPTULUI  CIVIL  NAŢIONAL  

(NOŢIUNI  GENERALE)

oleg MELNICIUC,
doctorand, 

vicepreşedinte al Judecătoriei sect. Râşcani, mun. Chişinău

reptul de proprietate este principalul drept real şi 
cel mai complet drept. Aceasta deoarece, fiind un 

asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea 
celorlalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietaru-
lui. O normă similară o găsim şi în art.46 al Constituţiei 
României, normă preluată şi stipulată în noul Cod civil 
al României, aprobat la 25 iunie 2009.5 Astfel, potrivit 
art.603 al acestui Cod, dreptul de proprietate obligă 
la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi 
asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea 
celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, 
revin proprietarului. 

În prezent, până la intrarea în vigoare a noului Cod 
civil al României, se aplică normele Codului civil de-
cretat la 26 noiembrie 1964, promulgat la 6 decembrie 
1964 şi pus în aplicare la 1 decembrie 1965. În acest 
Cod limitările dreptului de proprietate erau tratate în 
alt mod. În baza normelor civile, în doctrina română 
limitările legale (numite de unii autori îngrădiri, re-
stricţii) aduse dreptului de proprietate erau clasificate 
în felul următor:

a) restricţii privind interesele economice şi sociale 
generale, precum şi interesele domeniului public;

b) restricţii privind interesele individuale ale titula-
rilor dreptului de proprietate.6

Alţi autori în alt mod clasificau limitările legale în 
dreptul de proprietate. Astfel, Iosif R. Urs şi Smaranda 
Angheni au propus următoarea clasificare:

a) restricţii (îngrădiri legale) de interes public;
b) îngrădiri (restricţii) legale de interes privat;
c) restricţii (îngrădiri) convenţionale;
d) restricţii (îngrădiri) pe cale judecătorească.7

Cea mai amplă şi detaliată clasificare a limitărilor 
dreptului de proprietate o găsim în publicaţia de ultima 
oră elaborată de Laura-Maria Crăciunean.8 Pregătirea 
acestei publicaţii a avut loc în perioada elaborării nou-
lui Cod civil al României şi se referă doar la proiectul 
acetui cod. Clasificarea limitărilor din această publi-
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caţie coincide cu varianta finală a noului Cod civil al 
României aprobat la 25 iunie 2009. Astfel, acest act 
normativ codificat prevede următoarea clasificare a 
limitelor dreptului de proprietate:

a) limite legale (art.602-625 C.civ.);
b) limite convenţionale (art.626-629 C.civ.);
c) limite judiciare (art.630 C.civ.).
În acest context, este necesar a menţiona că raportu-

rile de vecinătate în noul Cod civil al României nu sunt 
reglementate separat, într-un capitol special destinat 
acestor raporturi ca în Codul civil al Republicii Mol-
dova9, ci în cadrul normelor ce reglementează limitele 
juridice ale dreptului de proprietate privată (Cartea a 
III-a, Titlul II, Capitolul III – art.602-630). Este necesar, 
de asemenea, de menţionat că în doctrina română în 
cadrul limitărilor (îngrădirilor), restricţiilor dreptului 
de propietate sunt incluse şi servitutele (în doctrina şi 
legislaţia română numite servituţii).10 

Pentru comparaţie, putem menţiona că în doctrina 
franceză veche restricţiile aduse dreptului de propri-
etate erau separate în restricţii de ordin administrativ 
care provineau din următoarele clauze:

a) motive de interes general;
b) motive de siguranţă şi de salubritate publică; 
c) motive de economie socială;
d) interesele apărării naţionale;
c) interesul fiscal.
O altă categorie de restricţii legale care provineau 

din dreptul vecinătăţii terenurilor erau clasificate în 
restricţiuni impunând o abţinere a proprietarului: 

a) obligaţiuni ce revin din regimul apelor; 
b) obligaţiuni relative la distanţă şi la câteva con-

strucţii;
c) obligaţiunea ce rezultă din dreptul de trecere a 

vecinului în caz de teritoriu închis într-altul străin;
d) restricţiuni la dreptul proprietarului de a se 

închide (obligaţiunea de a contribui la hotărnicie, 
obligaţiunea de a contribui la împrejmuire în oraşe 
şi mahalale), la drepturile de parcurs şi de păşunat, 
restricţiuni convenţionale şi altele.11

Potrivit alin.(3) art.315 C.civ. RM, dreptul de pro-
prietate poate fi limitat prin lege sau de drepturile unui 
terţ. O normă analogică o găsim şi în alin.(2) art.602 
C.civ. al României, unde se stipulează că legea poate 
limita exercitarea dreptului de proprietate fie în interes 
public, fie în interes privat.

La concret, unele limitări legale ale dreptului de 
proprietate le găsim în Capitolul II al Cărţii a doua 
a Codului civil al Republicii Moldova destinat unui 
nou institut al dreptului civil naţional – dreptului de 
vecinătate.

Pentru comparaţie, putem menţiona că în noul Cod 
civil al Federaţiei Ruse şi în noul Cod civil al Ucrainei 

nu sunt stipulate careva reglementări expres destinate 
limitărilor dreptului de proprietate în cadrul raporturilor 
de vecinătate. 

Scopul principal în stabilirea îngrădirilor dreptului 
de proprietate constă în crearea condiţiilor necesare 
pentru a face posibilă o conlucrare a membrilor socie-
tăţii. Dreptul de vecinătate, ca o îngrădire a dreptului 
de proprietate, reprezintă o limitare legală a acestui 
drept, având o sferă de aplicare redusă. Aceasta se 
exlică prin faptul că normele dreptului de vecinătate 
sunt aplicabile numai între proprietarii terenurilor sau 
bunurilor imobile vecine. Vecinătatea este o stare de 
fapt care regenerează anumite drepturi şi obligaţii pen-
tru proprietarii terenurilor sau ai altor bunuri imobile 
de unde se pot produce influenţe reciproce. Pentru 
asemenea situaţii legea instituie pentru proprietarii 
terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile obligaţia 
generală de a se respecta reciproc.12

Pentru comparaţie, putem menţiona că în Codul  
nostru civil din 26.12.196413 nu erau stipulate careva 
norme cu privire la îngrădirile dreptului de proprietate 
în cadrul raporturilor de vecinătate. În schimb, în acest 
Cod referitor la dreptuirle de proprietaqte era doar o 
singură stipulaţie de ordin general. Astfel, în art.89 era 
stipulat că proprietarul se bucură de dreptul de pose-
siune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra bunurilor, în 
limitele determinate de lege.

În privinţa proprietăţii private, numintă în acele 
timpuri proprietate personală, era un şir întreg de 
restricţii şi limitări ale acestui drept. Considerăm 
necesar de a menţiona doar câteva din ele. Astfel, 
potrivit art.103-104 ale Codului civil din 26.12.1964, 
în proprietatea personală a cetăţeanului se putea afla 
o singură casă de locuit (sau o porţiune a ei) cu mă-
rimea limită care nu putea să depăşească 135 metri 
pătraţi de suprafaţă totală, inclusiv 80 metri pătraţi 
de spaţiu locativ.

Dacă persoana fizică în mod legal dobăndea în 
proprietate personală (prin succesiune, donaţie sau 
un alt mod) o altă casă, apoi, în baza art.105 C.civ., el 
urma să-şi aleagă una din ele, iar cealaltă urma să fie 
înstrăinată, sub sancţiuni foarte dure, în decurs de un 
an de zile.

Erau stipulate, de asemenea, şi efectele negative în 
cazul dobândirii dreptului de proprietate personală asu-
pra unei case de locuit în cazul când persoana respectivă 
avea în folosinţă un apartament în fondurile de stat sau 
obştesc, sau în cooperative de construcţie a locuinţelor 
(art.106 C.civ.). De asemenea, erau prevăzute unele 
restricţii şi efecte negative în cazul construcţiei fără 
autorizaţie a unei case de locuit, a altor clădiri sau a 
unei anexe. 
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Legislaţia civilă veche limita şi numărul maxim de 
vite pe care un cetăţean le putea avea în proprietate 
personală (art.110 C.civ.).

După aprobarea Legii Republicii Moldova cu pri-
vire la proprietate din 22 ianuarie 199114 toate aceste 
restricţii şi-au pierdut valoarea juridică şi din 1991 nor-
mele discriminaţorii referitoare la proprietatea privată 
din vechiul Cod civil nu se mai aplicau în practică, fapt 
care poate fi apreciat ca un pas revoluţionar, binevenit, 
ce corespunde exigenţelor unui stat democrat, bazat 
pe drept. 

Evident, după proclamarea independenţei şi 
suveranităţii statului, aprobarea noii Constituţii a                      
Republicii Moldova, a noului Cod civil nici nu putea fi 
vorba despre asemenea restricţii cu privire la limitarea 
dreptului de proprietate privat şi ele au devenit o parte 
componentă a istoriei.

Regula generală cu privire la comportamentul pro-
prietarilor bunurilor învecinate este stipulată în art.377 
C.civ. RM, unde se menţionează că proprietarii terenu-
rilor vecine sau ai altor bunuri imobile învecinate, pe 
lângă respectarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de 
lege, trebuie să se respecte reciproc. Se consideră vecin 
orice teren sau alt bun imobil de unde se pot produce 
influenţe reciproce.

Limitele influenţei reciproce a vecinilor, de ase-
menea, în mod expres sunt prevăzute de lege. Astfel, 
în alin.(1) art.378 C.civ. RM se menţionează că pro-
prietarul terenului sau al unui alt bun imobil nu poate 
interzice influenţa pe care o exercită asupra bunului său 
gazul, aburii, mirosul, funinginea, fumul, zgomotul, 
căldura, vibraţia sau o altă influenţă similară prove-
nită din terenul vecin, dacă nu împiedică proprietarul 
în folosinţa bunului sau dacă încalcă nesimnificativ 
dreptul acestuia.

Prin urmare, reieşind din factorii legali care pot 
influenţa negativ folosirea de către proprietar a bunu-
lui său, dacă încălcarea dreptului de proprietate este 
nesimnificativă, ea nu poate avea consecinţe negative 
asupra vecinului.15 Însă, de la această regulă generală 
pot fi şi careva excepţii, şi anume: când influenţa ne-
gativă este considerabilă16, dar nu este tratată de lege 
ca încălcare a dreptului de proprietate. Acest lucru, 
potrivit alin.(2) art.378 C.civ. RM, poate avea loc 
dacă influenţa considerabilă este produsă de folosi-
rea obişnuită a unui alt teren şi nu poate fi înlăturată 
prin măsuri justificate economic. Ca exemplu poate 
servi aflarea terenului sau imobilului proprietarului în 
aproprierea unei uzine care funcţionează permanent şi 
provoacă zgomot puternic în procesul de lucru. Dar, 
esenţial este faptul că zgomotul este provocat de ex-
ploatarea obişnuită a uzinei şi nu poate fi înlăturat prin 

aplicarea unor măsuri economic justificate, fiindcă, în 
caz contrar, ar fi imposibilă sau dificilă funcţionarea 
uzinei. Proprietarul de teren sau de alt bun imobil este 
obligat să suporte şi acele influenţe considerabile, care 
depăşesc folosirea recunoscută obişnuită în localitatea 
respectivă, precum şi limitele economice admisibile. 
Dar, în schimbul suportării unor asemenea influenţe, 
el poate cere de la proprietarul care cauzează influenţe 
respective o compensare corespunzătoare în formă bă-
nească. În caz de litigiu, calificarea influenţelor ca fiind 
nesimnificative sau considerabile, precum şi stabilirea 
cuantumului compensaţiei revine instanţei de judecată, 
ca rezultat al cercetării circumstanţelor cauzei, precum 
şi al argumentelor audse de părţi.17

În rezultatul analizei generale a normelor institutului 
dreptului de vecinătate din noul Cod civil al Republicii 
Moldova, putem propune o clasificare a raporturilor de 
vecinătate din punctul de vedere al obiectelor dreptului 
de proprietate în privinţa cărora vecinii urmează să se 
respecte reciproc. Astfel, după acest criteriu, obiectele 
respective pot fi clasificate în următoarele categorii:

a) terenurile;
b) construcţiile;
c) apele;
d) arborii;
e) influenţa recipriocă în alt mod.18

Principalul moment în raporturile de vecinătate con-
stă în faptul că aceste terenuri se referă doar la bunurile 
imobile, adică la terenuri şi alte bunuri imobile legate 
solid cu pământul.

Terenurile reprezintă obiectul principal de influenţă 
reciprocă a vecinilor şi, prin urmare, raporturile de veci-
nătate se referă în primul rând la acest obiect. Importanţa 
acestui bun imobil rezultă din definiţia legală a bunurilor 
imobile. Astfel, potrivit alin.(2) art.288 C.civ. RM, la ca-
tegoria de bunuri imobile se atribuie terenurile, porţiunile 
de subsol, obiectele acvatice separate, plantaţiile prinse 
de rădăcini, clădirile, construcţiile şi orice alte lucrări 
legate solid de pământ, precum şi tot ceea ce, în mod 
natural sau artificial, este încorporat durabil în acestea, 
adică bunurile a căror deplasare nu este posibilă fără a 
se cauza prejudicii considerabile destinaţiei lor.

Lucrările de construcţie a caselor de locuit, a gara-
jelor şi a altor construcţii cu diferită destinaţie, inclusiv 
lucrările subterane, trebuie să fie efectuate pe terenul 
propriu sau alocat în alt mod legal persoanei care efec-
tuează aceste lucrări, fără a fi afectate interesele vecini-
lor. Potrivti alin.(5) art.329 C.civ. RM, în cazul în care 
construcţia este ridicată în parte pe terenul constructo-
rului şi în parte pe un teren învecinat, proprietarul vecin 
poate dobândi proprietatea asupra întregii construcţii, 
plătind constructorului o despăgubire, numai dacă cel 
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puţin ½ din suprafaţa construcţiei se află pe terenul 
său. În acest caz, el va dobândi şi un drept de superficie 
asupra terenului aferent pe toată durata de existenţă a 
construcţiei. Despăgubirea trebuie să acopere valoarea 
materialelor şi costul muncii, precum şi contravaloarea 
folosinţei terenului aferent.

O altă soluţie o găsim în norma stipulată în alin.(1) 
art.379 C.civ. RM, unde se menţionează că proprietarul 
poate cere interzicerea ridicării sau exploatării unor 
construcţii sau instalaţii despre care se poate afirma cu 
certitudine că prezenţa şi utilizarea lor atentează în mod 
inadmisibil asupra terenului său. Principalul moment 
în acest caz constă în faptul că utilizarea construcţiilor 
sau instalaţiilor afectează inadmisibil interesele propri-
etarului terenului vecin. Acesta poate cere interzicerea 
ridicării sau exploatării unor construcţii sau instalaţii 
prin înaintarea unui aviz celui care intenţionează să 
ridice sau să exploateze construcţii sau instalaţii, iar în 
cazul în care avizul este lăsat fără răspuns şi acţiunile 
nu sunt încetate, proprietarul este în drept să recurgă 
la intentarea unei acţiuni negatorii în conformitate cu 
prevederile alin.(2) art.376 C.civ. RM.

Astfel, amplasarea unui atelier de tinichigerie, 
împreună cu o rampă de reparaţie auto, în imediata 
apropiere a locuinţei vecinului şi exploatarea acestuia, 
cu efectul producerii unor zgomote, gaze şi mirosuri 
poluante, sunt fapte care întrec limitele unei vecinătăţi 
tolerabile şi, drept concesinţă, instanţa de judecată va 
dispune desfiinţarea construcţiilor.19

Potrivit alin.(2) art.379 C.civ. RM, dacă construcţia 
sau instalaţia a fost ridicată respectându-se distanţa de 
la hotar stabilită de lege, demolarea sau interzicerea 
exploatării acestora poate fi cerută doar în cazul în care 
afectarea inadmisibilă s-a produs în mod evident. Prin 
urmare, în acest caz momentul-cheie constă în faptul 
că afectarea, deşi este inadmisibilă, s-a produs în mod 
evident.20 Şi invers, în cazul în care afectarea, deşi este 
inadmisibilă, nu s-a produs în mod evident, propietarul 
nu va avea dreptul să ceară demolarea construcţiei sau 
interzicerea exploatării instalaţiilor.21

În realitate se pot isca situaţii când efectuarea 
unor lucrări de construcţii poate avea loc cu depăşi-
rea limitelor terenului proprietarului respectiv şi cu 
afectarea intereselor proprietarului terenului vecin, 
dar care nu pot avea consecinţe negative pentru primul 
din cauza lipsei intenţiei sau culpei grave din partea 
acestui proprietar. Potrivit alin.(1) art.390 C.civ. RM, 
dacă proprietarul unui teren, cu ocazia ridicării unei 
construcţii, a construit dincolo de limita terenului 
său, fără a i se putea imputa premeditarea sau culpa 
gravă, vecinul trebuie să tolereze încălcarea hotarului 
dacă nu a obiectat până sau imediat după depăşirea 

limitei. Altfel spus, dacă proprietarul terenului care 
a ridicat construcţia parţial pe terenul vecin este de 
bună-credinţă, iar ultimul a tolerat această încălcare, 
apoi proprietarul terenului care a ridicat construcţia 
parţial pe terenul vecin se foloseşte de acest teren 
în temeiul dreptului de superficie22 pentru o plată 
corespunzătoare drept despăgubire sub forma unei 
rente băneşti, plătite anual, cu anticipaţie (alin.(2) 
art.390 C.civ. RM).

Legea acordă proprietarului obligat să suporte po-
vara proprietarului care a construit peste limite de teren 
şi o altă posibilitate de protejare a propriilor interese. 
Această alternativă constă în posibilitatea că el poate 
pretinde oricând ca debitorul său să-i achite preţul 
porţiunii de teren pe care s-a construit în schimbul 
transmiterii proprietăţii asupra acesteia (alin.(3) art.390 
C.civ. RM). În acest context, se pune propblema: care 
va fi preţul porţiunii de teren care poate fi acceptat, 
preţul de piaţă, care ar fi trebuit plătit? În viziunea 
unor practicieni, preţul de piaţă nu poate fi acceptat, 
deoarece el poate genera o modalitate de înstrăinare 
ascunsă a terenurilor. Considerent din care vânzarea 
acestei porţiuni ar trebui să poarte şi un caracter de 
pedeapsă pentru cel care a depăşit hotarul, de aceea 
ar fi oportună ideea ca preţul de vânzare să fie egal cu 
preţul dublu celui de piaţă. Dar, deoarece legiuitorul nu 
specifică expres anumite îngrădiri referitoare la preţul 
terenului, rezultă că preţul terenului este acel preţ la 
care au convenit părţile.23

Comparativ cu norma stipulată în art.390 C.civ. RM, 
când proprietarul terenului vecin este obligat să tolereze 
încălcarea hotarului de către vecin în cazul ridicării 
unei construcţii cu bună-credinţă, norma din art.391 
C.civ. RM reglementează o altă situaţie, când propri-
etarul terenului vecin pentru afectarea şi întreţinerea 
unei construcţii, plantaţii şi efectuarea unor altor 
lucrări pe teren vecin solicită permisiunea accesului 
pe teren vecin printr-un aviz scris sau verbal.

Dacă este respectată această prevedere legală, pro-
prietarul care a primit acest aviz este obligat de lege să 
permită vecinului accesul pe terenul său.

Accesul vecinului pe terenul unui alt proprietar 
constitue o prerogativă pe care primul o exercită în mod 
gratuit.24 O altă situaţie este stipulată în alin.(2) art.391 
C.civ. RM. Potrivit acestei norme, proprietarul care este 
obligat să permită accesul pe terenul său are dreptul la 
compensarea prejudiciului cauzat doar prin acet fapt şi 
la restabilirea terenului în starea anterioară.

În acelaşi timp, respectarea drepturilor de vecinătate 
se manifestă şi prin faptul că proprietarul terenului care 
efectuează şi întreţine construcţii, plantaţii sau execută 
alte lucrări pe terenul său nu are dreptul să perecliteze 
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terenul vecin sau să compromită trăinicia construcţii-
lor, lucrărilor sau plantaţiilor situate pe acesta (alin.(4) 
art.391 C.civ. RM). Prin urmare, această normă a rapor-
turilor de vecinătate protejează interesele proprietarului 
terenului învecinat de a evita prăbuşirea construcţiilor 
sau cauzarea unor alte prejudicii de ordin material. 

Potrivit alin.(3) art.391 C.civ. RM, în cazul în care, 
datorită unor forţe naturale sau forţe majore, un bun a 
pătruns pe un teren străin sau a fost transportat acolo, 
proprietarul terenului trebuie să permită căutarea şi 
ridicarea bunului, dacă nu a purces el însuşi la căutare 
sau nu-l restituie. Bunul continuă să aparţină proprie-
tarului său, cu excepţia cazului când acesta renunţă la 
el. Proprietarul terenului poate cere ridicarea bunului 
străin şi aducerea terenului în situaţia anterioară.

Această normă constituie o excepţie de la regula 
generală stipulată în art.317 C.civ. RM, prin care tot 
ceea ce produce bunul, precum şi tot ceea ce uneşte 
bunul ori se încorporează în el ca urmare a faptei pro-
prietarului, a unei alte persoane ori a unui caz fortuit, 
revine proprietarului dacă legea nu prevede altfel. 
Anume în alin.(3) art.391 C.civ. RM este stipulată o 
asemenea prevedere. 
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SUMMARY
The problem of the parliamentarian majority is an extremely actual issue in pluralistic democratic 

regimes, due to the fact that the parties are fallen in electoral competitions exactly on the reason to get 
the clear profiled majority in order to realize party’s program and election promises. Often, however, the 
activity of the parliamentarian majority is of such a nature that it prints a dictatorship of the majority 
towards the minority that is declared as an opposition in such situations.

strează o veritabilă democraţie, în care poporul apare în 
calitate de actor principal. Grupurile, fracţiunile politice 
constituite în forurile reprezentative au instituit struc-
turi, mecanisme şi proceduri parlamentare întemeiate 
pe raporturile normale între majoritatea parlamentară 
şi opoziţie. 

Problema majorităţii parlamentare este extrem de 
actuală în regimurile democratice pluraliste, graţie fap-
tului că partidele se încadrează în competiţii electorale, 
exact pe motiv de a obţine o majoritate clar profilată în 
scopul realizării programelor de partid şi a promisiu-
nilor electorale. Adesea, însă, activitatea majorităţii în 
Parlament este de aşa natură încât ea poartă amprentele 
unei dictaturi a majorităţii faţă de minoritate, care se 
declară în astfel de situaţii opoziţie.

Principiul majorităţii este indenegabil în adoptarea 
deciziilor, susţine Ion Deleanu. O altă soluţie, compati-
bilă cu democraţia, nu există.1 În acelaşi sens opinează 
şi alţi constituţionalişti, anume: precum că principiul 
majorităţii este pivotul guvernării democratice, un per-
cept incontestabil2 care derivă din pluralism, întrucât, 
esenţialmente, pluralismul tinde să confere puterea celor 
mulţi.3 Viaţa politică se desfăşoară în jurul cuplului 
„majoritate-opoziţie”, susţine Jean Gicquel.4

Bineînţeles, au dreptate autorii referindu-se la 
principiul majorităţii, deoarece, în lipsa acestei reguli, 
degajarea unei voinţe politice nu ar fi posibilă sau, 
oricum, extrem de dificilă. Dacă principiul ar fi al 
unanimităţii, spune Hans Kelsen, „atunci un singur 
individ, care refuză să-şi dea consimţământul, ar putea 
să împiedice totul, iar „ordinea pozitivă”, deşi aprobată 
doar de minoritate, să nu poată fi modificată cu toată 
voinţa contrară a majorităţii.5

Este foarte adevărată această afirmaţie. În plus, tre-
buie să menţionăm că principiul majorităţii izvorăşte 
din dreptul poporului de a-şi exercita suveranitatea prin 
reprezentanţi aleşi. Bineînţeles, suveranitatea aparţine 
nu unei minorităţi, altfel am fi în prezenţa uzurpării 

RAPORTURI  DINTRE  MAjORITATEA  ŞI  MINORITATEA 
PARLAMENTARă

Lilia BoRdEI,
consultant principal în Direcţia juridică a Parlamentului Republicii Moldova

arlamentele rezultate din alegerile libere şi oneste 
în baza principiului pluralismului politic demon-

puterii, ci majorităţii poporului. Evident, valabilă este 
decizia majorităţii de a încredinţa puterea unor reprezen-
tanţi ai săi pentru a fi exercitată în numele lor şi care, la 
rândul lor, vor exercita-o la fel prin decizia majorităţii 
ca expresie a voinţei poporului.

De regulă, suveranitatea poporului nu poate fi 
concretizată decât prin respectarea principiului majo-
rităţii ca bază a tuturor acţiunilor politice. Acesta este 
motivul pentru care democraţia modernă nu poate fi o 
autoguvernare a poporului. Astăzi, ea poate fi realizată 
doar pe baza asumării conducerii de către reprezentan-
ţii cetăţenilor, desemnaţi în urma rezultatelor obţinute 
la alegerile generale, libere, egale şi secrete, care pot 
fi traşi la răspundere de către popor prin organizarea 
periodică a scrutinului. Astfel, alegerile conduc la 
afirmarea în fruntea naţiunii a unor forţe sociopolitice 
care reflectă voinţa majorităţii. Principiul majorităţii 
este, deci, singura consecinţă posibilă a modelului 
democratic. 

Există, însă, în aplicarea acestui principiu pericolul 
unei dictaturi majoritare care anulează sensul pluralis-
mului politic. De aceea, consideră Ion Deleanu, majori-
tatea trebuie să se constituie într-un climat de toleranţă 
şi respect faţă de opiniile minorităţii, care, virtualmente, 
poate fi majoritatea de mâine.6

Regula majorităţii nu se reduce, însă, la jocul ma-
jorităţilor spre a decide. În mod necesar, ea implică, 
în cadrul procedurilor parlamentare, evitarea oricăror 
mijloace ce ar împiedica parcurgerea procedurii, prin 
diferite mijloace obstrucţioniste, cum este abuzul de 
luări de cuvânt, amendamentele dilatorii etc., destinate 
epuizării neproductive a timpului rezervat dezbaterilor, 
cumulând un boicot parlamentar, prin părăsirea lucrări-
lor legate de o anumită temă sau cu greva parlamentară, 
prin retragerea de la activitatea Camerei. De aceea, con-
sideră Ioan Muraru şi Mihai Constantinescu, principiul 
„majoritatea decide, opoziţia se exprimă” implică, în 
mod necesar, un echilibru între necesitatea de exprimare 
a atitudinii minorităţii politice, pe de o parte, şi evitarea 
mijloacelor de obstrucţie, pe de altă parte, spre a se 
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asigura atât confruntarea politică din Parlament, cât şi 
eficienţa procesului de guvernare.7

În realitate, situaţia este cu mult mai dificilă. Într-un 
interviu ziarului „Adevărul” din Bucureşti Premierul 
ceh Mirek Topolanek susţinea că, după căderea comu-
nismului, rareori o formaţiune politică din statele est-
europene a reuşit să obţină majoritatea parlamentară. În 
ultimii 17 ani, în majoritatea ţărilor est-europene, urnele 
nu au scos un câştigător confortabil, care să poată gu-
verna singur, asigurându-şi coerenţa actului decizional. 
În consecinţă, s-au negociat şi s-au pus la cale coaliţii 
politice, adesea surprinzătoare, care, în timp, nu au dat 
rezultatul scontat.8 

Iată, însă, că afirmaţiile lui Mirek Topolanek nu 
s-au adeverit în Repubica Moldova. La alegerile din 
2005 Partidul Comuniştilor din Moldova a obţinut o 
majoritate covârşitoare – 56 mandate din 101, ceea ce 
a trezit diferite opinii, pornind de la acceptare şi sfâr-
şind cu negarea şi neacceptarea unei astfel de situaţii. 
Iată ce scria în acest sens analistul politic Constantin 
Tănase în ziarul „Timpul” din Chişinău: „S-a afirmat 
cu diferite ocazii că o majoritate parlamentară formată 
în baza unui singur partid, chiar comunistă fiind, este 
mai benefică pentru ţară decât o majoritate constituită 
în urma unor alianţe, mereu roasă de contradicţii şi 
pândită în permanenţă de pericolul destrămării”. Drept 
exemplu „antologic” în acest sens se aduce experienţa 
Alianţei pentru Democraţie şi Reforme (ADR) din 1998, 
care nu a rezistat, s-a destrămat şi a dus la dizolvarea 
Parlamentului.

Nu se discută, însă, şi vis-à-vis de celălalt aspect al 
problemei, susţinea Constatin Tănase: „Într-o ţară lipsită 
de tradiţia statalităţii, de experienţa guvernării, dar şi 
de tradiţii democratice elementare şi cultură politică, 
într-o ţară care cunoaşte o singură tradiţie – cea a unui 
„partid unic”, revenirea la putere a Partidului Comunist, 
cu o majoritate absolută în Parlament, a însemnat o tra-
gedie. Opoziţia politică a fost paralizată, anihilată, iar 
societatea civilă nu a avut pârghii pentru a „controla” 
comportamentul acestei majorităţi de „beton armat”, 
antidemocratice şi agresive. Ca urmare, majoritatea 
parlamentară comunistă a îngropat parlamentarismul, 
pluralismul politic, democraţia, statul de drept, în ultimă 
instanţă”.9

În acelaşi sens s-a pronunţat şi Axinte Gaşpar, Se-
cretar general al Camerei Deputaţilor din România în 
perioada 1990-1996, care a menţionat că, „respingând 
orice iniţiativă legislativă a opoziţiei, actualul guvernă-
mânt nesocoteşte grav voinţa electoratului, de voturile 
căruia nu s-a bucurat, pretinzând în consecinţa că este 
reprezentatul unic al Naţiunii. Se încalcă în acest fel 
una dintre regulile de bază ale parlamentarismului, 
adevărat principiu fondator al instituţiei reprezentative: 
afirmarea rolului opoziţiei ca alternativă la guvernare, 
electoratului rămânându-i dreptul suveran de a decide 

la viitoarele alegeri cui să-i acorde încrederea sa”.10

În Republica Moldova, până la alegerile din 29 iulie 
2009, multe lucruri nu s-au schimbat în relaţiile majo-
ritate-minoritate. Principiul pluralismului de opinii nu 
a fost respectat: numărul de apariţii ale puterii în ştiri 
era incomparabil cu cel al opoziţiei parlamentare şi al 
partidelor neparlamentare, incomparabilă fiind şi durata 
timpului de emisie acordat Partidului Comuniştilor în 
raport cu alte formaţiuni politice şi partide neparlamen-
tare. În plus, agenţii puterii erau prezentaţi exclusiv 
pozitiv sau neutru, reprezentanţii Puterii nu au primit 
niciodată note negative în ştiri. Partidele de opoziţie 
erau evaluate exclusiv negativ sau neutru. 

 Preşedintele V.Voronin şi premierul V.Tarlev erau 
omniprezenţi, ca şi reprezentanţii Puterii în raport cu 
reprezentanţii opoziţiei parlamentare, ai partidelor 
neparlamentare şi ai societăţii civile. În mare parte, 
reportajele folosesc o singură sursă, iar la Radio acest 
indice este şi mai îngrijorător decât la Televiziune.11

 După cum putem observa – nimic nou, nici o schim-
bare în poziţia autoritară a majorităţii parlamentare, a 
partidului de guvernământ. Cauza rezidă în faptul că 
opoziţia nu este instituţionalizată, nu există un Cod 
al Opoziţiei care ar fixa relaţiile dintre majoritate şi 
opoziţie. Prevederile care există astăzi în regulamentul 
Parlamentului Republicii Moldova sunt insuficiente şi 
neefective. 

Statul de drept are la baza funcţionării sale principiile 
democratice, pluralismul politic, cu corolarul sau –    
alternanţa la guvernare. În operarea acestor imperative 
democratice, alternanţa la guvernare este o legitate a 
exprimării voinţei suverane a Naţiunii. Faptul că într-un 
stat democratic partidul de guvernământ este cel care 
ia toate deciziile privind politica internă şi cea externă 
justifică existenţa opoziţiei parlamentare care ocupă în 
Parlament o poziţie opusă celei adoptate de majoritatea 
guvernamentală. Prezenţa sau absenţa opoziţiei ca insti-
tuţie devine criteriu de clasificare a societăţilor umane 
în: liberale şi dictatoriale, democratice sau autoritare, 
constituţional pluraliste sau monolitice.12 

Opoziţia trebuie să fie la fel de capabilă şi eficientă 
ca un guvern. Guvernul şi opoziţia, împreună, constituie 
în mod normal totalitatea puterii politice dintr-o naţi-
une. S-a spus, pe bună dreptate, că opoziţia este, după 
Guvern, cea de-a doua forţă politică. Prezenţa opoziţiei 
împiedică partidul de guvernământ să se identifice cu 
statul, să devină partid de stat şi să-şi ridice propria 
interpretare a binelui comunitar la rangul de adevăr 
absolut şi singur valabil.13

Cine este convins de efectele nocive pe care le are 
o putere absolută, trebuie să recunoască în democraţie 
suma tuturor încercărilor de a preveni aceste pericole 
prin controlul sistematic al puterii. Cea mai importantă 
şi eficientă contragreutate la puterea statală a fost dintot-
deauna opoziţia parlamentară. În opinia teoreticienilor 



109

Nr. 7-8, 2010 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

anglo-saxoni ai secolului XVIII, consideră Waldemar 
Besson şi Gotthard Jasper, „inventatorii” opoziţiei par-
lamentare – guvernul şi Opoziţia – se deosebeau între 
ele şi la nivel moral în ceea ce priveşte tensiunile dintre 
putere şi lipsa ei. Demonismul Puterii nu ameninţă 
decât Guvernul, care, atunci cînd posedă puterea, este 
ameninţat de corupţie. Sarcina opoziţiei este, aşadar, de 
a preveni corupţia. Prin instituţionalizarea opoziţiei se 
garantează libertatea, punând o barieră în calea naturii 
umane şi, mai ales, a celor puternici, puţin rezistenţi în 
faţa ispitelor. Această barieră îi va împiedica pe aceştia 
să transforme libertatea în anarhie sau despotism. 

Ideea opoziţiei parlamentare constituie, prin urmare, 
o încercare de a depăşi carenţele naturale ale omului şi 
de a permite societăţii să înfăptuiască şi să critice, să 
acţioneze şi să cumpănească în acelaşi timp. Opoziţia 
devine astfel o funcţie a conducerii politice, fapt care 
se exprimă în Anglia prin finanţarea de către stat a li-
derului opoziţiei şi prin numele acordat acesteia – „Her 
Majesty’s Opposition”.14 

Două accepţiuni fundamentale au marcat instituţia 
opoziţiei parlamentare. În primul rând, este vorba despre 
convingerea că democraţia devine dinamică abia atunci 
când există conflicte politice şi sociale. Doar prin lupta 
dintre opinii şi interese se va putea distinge diversitatea 
perspectivelor politice cu al căror ajutor pot fi soluţio-
nate problemele curente.

Minoritatea, în egală măsură, reprezintă opţiunea 
unui segment semnificativ al corpului electoral, fiind 
astfel legitimată să se exprime. Prin însăşi opunerea sa, 
se asigură latura critică a procesului de guvernare. Ast-
fel, luarea unei măsuri numai după cumpănirea tezelor 
adverse, în general prin negocieri politice, face posibilă 
satisfacerea unui spectru mai larg de interese şi valori. 
De aceea, binomul „majoritate opoziţie” este funda-
mental pentru dinamica luptei politice din Parlament, 
indiferent de faptul că majoritatea, respectiv opoziţia, 
sunt alcătuite din unul ori mai multe partide.

Majoritatea şi opoziţia sunt adversari asociaţi, 
influenţa opoziţiei regăsindu-se în măsurile adoptate 
de guvernanţi prin influenţa pe care aceasta o are în 
dezbaterea şi adoptarea acestor măsuri.

În dreptul parlamentar al Republicii Moldova prin-
cipiul majorităţii rezultă din dispoziţiile Regulamentu-
lui, în care sunt fixate diferite modalităţi de adoptare a 
diferite categorii de acte. 

Cât priveşte opoziţia, drepturile de care dispune, for-
mele în care protestează sau îşi exprimă dezacordul, nu 
există un capitol aparte sau un act individual. Principiul 
„majoritatea decide, opoziţia se exprimă” presupune 
doar ca în toată organizarea şi funcţionarea Parlamen-
tului să se asigure, pe de o parte, ca majoritatea să nu 
fie obstrucţionată, îndeosebi în desfăşurarea procedurii 
parlamentare iar, pe de altă parte, ca majoritatea să 
decidă numai după ce opoziţia s-a exprimat. 

Multe reguli ale procedurii parlamentare sunt des-
tinate evitării obstrucţiei, cum este organizarea dezba-
terilor, limitarea duratei unor luări de cuvânt, regimul 
amendamentelor etc., iar altele sunt destinate realizării 
unui principiu modem, ce se impune în regimul parla-
mentar al multor state: protecţia minorităţilor politice. 

Principalele mijloace de protecţie a minorităţii po-
litice în cadrul regimului constituţional românesc sunt 
următoarele15: 

– alcătuirea birourilor permanente şi a comisiilor par-
lamentare ale fiecărei Camere potrivit configuraţiei sale 
politice, conform art.61 din Constituţie; astfel, se asigură 
reprezentarea opoziţiei în aceste structuri de bază ale 
cadrului instituţional al Camerelor Parlamentului, de 
natură a favoriza compromisul şi toleranţa în dauna 
confruntării şi intransigenţei în activitatea acestora; 

– posibilitatea sesizării Curţii Constituţionale pentru 
exercitarea controlului constituţionalităţii legii înainte 
de promulgare (controlul „a priori”) şi a controlului 
constituţionalităţii regulamentelor parlamentare de 
către 50 de deputaţi sau 25 de senatori, întrucât, de 
regulă, aceştia sunt din rândul grupărilor de opoziţie, 
majoritatea fiind cea care a adoptat legea sau care poate 
oricând modifica regulamentul, aşa încât nu justifică 
recurgerea la această posibilitate; prin obiecţia de necon-
stituţionalitate invocată, de fapt se continuă, pe tărâmul 
constituţionalităţii, disputa dintre opoziţie şi majoritate 
în legătură cu adoptarea legii; 

– accesul egal al tuturor parlamentarilor, indiferent 
că sunt din rândul majorităţii sau al opoziţiei, la procedu-
ra parlamentară, prin exercitarea drepturilor lor politice 
privind iniţiativa legislativă, posibilitatea de a formula 
amendamente, dreptul la cuvânt, de a pune întrebări 
sau de a interpela executivul, dreptul la informare, de 
a iniţia moţiuni, inclusiv de cenzură; 

– asigurarea alternanţei la cuvânt pentru asigurarea 
caracterului contradictoriu al dezbaterilor etc. 

Oricum, aceste prevederi le considerăm insuficiente, 
deoarece stabilesc doar un minium necesar în funcţiona-
rea Parlamentului, dar nu şi reglementarea unor relaţii 
între majoritate şi opoziţie, relaţii ce apar non stop la 
fiecare şedinţă a Parlamentului. Stipularea legală a 
egalităţii de şanse şi prevederile eficiente care vin să 
protejeze minorităţile parlamentare nu garantează însă 
şi interacţiunea după reguli precise dintre majoritate şi 
opoziţie în cadrul ordinii existente. 

Activitatea politică dintr-un stat modern are nevoie de 
un climat politic moderat, iar capacitatea inepuizabilă de 
soluţionare a controverselor politice plasează consensul 
în rândul valorilor fundamentale ale democraţiei – ajun-
gerea la un consens asupra lucrurilor disputate. În pofida 
constrângerilor obiective pe care le presupune lumea 
tehnologizată, democraţia modernă poate lua multe 
forme, iar gradul de urgenţă pe care îl presupune luarea 
unor anumite măsuri politice va fi întotdeauna diferit, 
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la fel cum şi căile de atingere a unui obiectiv politic 
acceptat de toată lumea vor fi mereu diferite. Astfel, 
opoziţiei nu îi rămâne suficient spaţiu de a se profila în 
cadrul ordinii prestabilite, chiar şi atunci când criticile 
sale sunt mai principiale. Democraţia are nevoie de o 
opoziţie legală în interiorul şi în afara Parlamentului, a 
cărei forţă şi disciplină este un criteriu decisiv de evalu-
are a libertăţii şi toleranţei existente într-o societate. 

Din aceste considerente, se face necesară adoptarea 
unui Statut al Opoziţiei, sau a unui Cod al Opoziţiei. 
Conceptul de „Statut (Cod) al Opoziţiei” trebuie să 
exprime un ansamblu de reguli, şanse şi practici par-
lamentare, care fixează rolul opoziţiei în organizarea 
şi funcţionarea Parlamentului. Un asemenea statut nu 
ţine seama de algoritmul politic rezultat din ponderea 
fiecărui grup parlamentar, întrucât, indiferent de nu-
mărul parlamentarilor care fac parte sau optează pe 
parcursul legislaturii pentru opoziţie, aceasta trebuie să 
se bucure de anumite drepturi şi facilităţi de exprimare 
şi manifestare. 

Acest Statut ar trebui să prevadă următoarele:
1) Să-i fixeze opoziţiei rolul în organizarea şi funcţi-

onarea celor două Camere legislative şi a Parlamentului 
din Republica Moldova, fără a se ţine în mod riguros 
seama de algoritmul politic rezultat din ponderea fi-
ecărui grup parlamentar. În consecinţă, indiferent de 
numărul parlamentarilor care fac parte din opoziţie, 
aceasta trebuie să beneficieze de anumite drepturi şi 
facilităţi de manifestare pentru a veni cu propuneri de 
alternativă.

2) Pentru că partidul majoritar sau coaliţia de partide 
care formează majoritatea nu prea se simte motivată 
să controleze cu rigurozitate activităţile Executivului, 
opoziţia trebuie să preia această funcţie de control sta-
bilind obligaţii concrete Guvernului privind acceptarea 
oricărei forme de control din partea opoziţiei.

3) Indiferent de limitele algoritmului politic, opoziţia 
trebuie să participe la conducerea şi organizarea Parla-
mentului, precum şi a comisiilor parlamentare.

4) Sunt necesare astfel de condiţii ca dreptul de ini-
ţiativă legislativă să fie exercitat fără riscul că, automat, 
propunerile legislative ale opoziţiei să nu fie acceptate 
de majoritate şi, în consecinţă, respinse. 

5) Desemnarea unui lider al opoziţiei unite, care 
să coordoneze modul de înfăptuire a strategiei întregii 
opoziţii.

6) Examinarea în comisiile permanente a amenda-
mentelor propuse de opoziţie şi consemnarea, specială 
şi pe comisii, în rapoartele acestora a temeiurilor care 
an condus la respingerea lor.

7) Consultarea obligatorie a liderilor grupurilor par-
lamentare din opoziţie la întocmirea proiectului ordinii 
de zi şi a programului de lucru săptămânal.

8) Rezervarea unui anumit timp din cadrul dezba-
terilor în plen pentru problemele înscrise de Opoziţie 
pe ordinea de zi.

9) Iniţierea unor contacte directe şi prealabile între 
reprezentanţi ai majorităţii şi ai opoziţiei pentru armo-
nizarea punctelor de vedere divergente apărute în cadrul 
procesului legislativ.

10) Opoziţia nu are dreptul să utilizeze în activitatea 
sa metode neprevăzute de Statutul Opoziţiei, să blo-
cheze tribunele, accesul în sala de şedinţe, să întrerupă 
lucrările în plen ale Camerei sau ale Parlamentului. 
Critica opoziţiei trebuie să fie: precisă, exigentă, clara, 
constructivă.

11) Opoziţia trebuie să dispună de aceleaşi şanse în 
lupta electorală ca şi partidul de guvernământ, să aibă 
acelaşi acces la presa scrisă, la radio şi la posturile de 
televiziune şi să-şi poată prezenta în mod liber obiec-
tivele.

Stabilirea unui Statut al Opoziţiei şi a unor reguli 
clare privind raporturile dintre majoritate şi opoziţie ar 
fi suficiente pentru echilibrarea poziţiilor divergente din 
Parlament, ar face ca opoziţia să aibă suficient spaţiu 
de manevră, nefiind „înghesuită” de majoritatea din 
Parlament sau impusă la măsuri radicale pentru a fi 
auzită, înţeleasă, acceptată. 

Atât majoritatea parlamentară, cat şi opoziţia, trebuie 
să aibă în vedere că spiritul colaborării şi concilierii este 
mult mai productiv decât atitudinile autoritariste, bazate 
pe puterea votului. 
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SUMMARY
În prezent, este general recunoscut faptul că mecanismul de stat funcţionează în societate nu numai 

datorită atitudinii benevole a membrilor societăţii, dar şi datorită existenţei posibilităţii de aplicare a forţei 
faţă de cei care nu respectă regulile general acceptate şi fac dificilă funcţionarea mecanismului dat.

Le mécanisme de l’Etat fonction non seulement grâce a l’attitude bénévoles des membres de la société, 
mais aussi en raison de la possibilité d’application de la force contre ceux qui ne sont pas conformes aux 
règles généralement acceptées et rendent difficile le fonctionnement du ce mécanisme.

lor formaţiunii statale, iar pentru aceasta a fost necesar 
un sistem de constrângere, care să asigure realizarea 
şi respectarea legilor de către cetăţenii statului. Însăşi 
esenţa statului presupune prezenţa unui sistem şi apa-
rat de constrângere, fără de care ar fi doar anarhie, de 
natură să genereze dispariţia statului. 

Constrângerea se prezintă a fi un atribut important al 
statului, fapt ce poate fi dedus din însuşi conceptul de 
suveranitate. În acest sens, este relevantă accepţiunea 
general recunoscută a suveranităţii ca fiind monopolul 
statului asupra exercitării în limitele sale juridico-teri-
toriale a forţei de constrângere.

În viziunea cercetătorului I.D. Levin1, suveranitatea 
presupune că forţa de constrângere aparţine exclusiv 
statului şi poate fi aplicată doar de către acesta, adică 
fie de către un organ de stat sau de către o organizaţie 
nestatală învestită de stat, care în orice moment poate 
retrage împuternicirea dată. Nimeni nu poate aplica forţa 
de constrângere fără a fi autorizat de către stat. În cazul 
în care s-ar admite un asemenea lucru, adică existenţa 
unei instituţii care să exercite constrângerea fără a fi 
autorizată, atunci nu ar putea exista suveranitatea statu-
lui, deoarece aceasta ar însemna reducerea puterii abso-
lute a acestuia. Prin urmare, concentrarea întregii puteri 
în mâinile statului, monopolizarea forţei de constrângere 
constituie o trăsătură fundamentală a suveranităţii.

În acelaşi timp, după cum susţine profesorul J.I. 
Ovsepean2, constrângerea constituie nu doar un criteriu 
de determinare a suveranităţii statului. Prin această 
categorie se caracterizează şi un alt atribut important 
al acestuia, cum este puterea de stat ca varietate a 
puterii sociale.

CONSTRâNGEREA – METODă  IMPORTANTă 
DE  CONDUCERE  STATALă

Ulian CHEtRUŞ, 
doctorand (AŞM)

Recenzent: Gheorghe CoSTAChI,  doctor habilitat în drept, profesor universitar

n toate timpurile, o condiţie indispensabilă pentru 
existenţa statului a fost supunerea populaţiei legi-

Sub acest aspect, în literatura de specialitate se 
susţine că „... constrângerea este strâns legată de fe-
nomenul puterii (constrângerea statală – de puterea 
statului)”.3 Această legătură rezidă în faptul că în 
societatea organizată statal constrângerea întotdeau-
na a constituit şi constituie o metodă importantă de 
conducere.

Totodată, însă, puterea nu trebuie redusă doar la 
constrângere, deoarece aceasta, ca metodă de condu-
cere statală, se dovedeşte a fi auxiliară unor asemenea 
metode ca convingerea şi stimularea.

În acest sens, cercetătorul V.K. Babaev4, caracteri-
zând constrângerea exercitată de către statul de drept, 
susţine că aceasta este o metodă subsidiară de condu-
cere a societăţii. Principala metodă în acest sens fiind 
convingerea, care presupune o totalitate de metode, 
mijloace şi procedee de influenţă asupra conştiinţei 
individului cu scopul formării unei atitudini de res-
pectare şi executare benevolă a dispoziţiilor legii.

Metoda convingerii, incontestabil, se prezintă a fi 
cea mai eficientă şi trebuie să predomine în sistemul 
metodelor de conducere statală. Guvernarea bazată 
pe convingere se deosebeşte printr-o stabilitate şi 
durabilitate sporită. În acelaşi timp, puterea de stat 
în procesul realizării politicii statale este nevoită să 
recurgă şi la metoda constrângerii, fapt determinat de 
structura socială variată a societăţii, particularităţile 
psihologiei umane etc.5 

Astfel, în prezent, este general recunoscut faptul că 
mecanismul de stat funcţionează în societate nu doar 
datorită atitudinii benevole a membrilor societăţii, dar 
şi datorită existenţei posibilităţii de aplicare a forţei 
faţă de cei care nu respectă regulile general acceptate 
şi fac dificilă funcţionarea acestui mecanism. 
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În acest context, merită a fi enunţată opinia cerce-
tătorului N.V. Makareiko6, porivit căruia constrângerea 
statală nu este un scop al activităţii statului, ci o metodă 
excepţională prin care se asigură desfăşurarea activităţii 
acestuia. Această metodă se aplică acolo unde relaţiile 
sociale sunt într-atât de speciale, încât orice abatere 
de la modelul comportamental stabilit este în măsu-
ră să cauzeze un prejudiciu considerabil intereselor 
individului, societăţii şi statului şi numai în cazurile 
comiterii de încălcări de lege sau a altor abateri de la 
varianta prescrisă de comportament sau ameninţării cu 
survenirea unor anomalii juridice pe viitor.7 

Din acest punct de vedere, e important a sublinia 
faptul că constrângerea aplicată de către stat trebuie 
să fie legitimă. Aceasta depinde în primul rând de le-
gitimitatea însăşi a puterii de stat, prin care se înţelege 
recunoaşterea şi confirmarea legalităţii acesteia.

În general, legitimitatea puterii de stat se exprimă 
prin corespunderea corectitudinii, legalităţii, oportu-
nităţiii puterii cu aşteptările individului, grupurilor 
sociale, societăţii în ansamblu.8 Legitimitatea acesteia 
poate fi evaluată nu în baza declaraţiilor guvernanţilor 
sau a legilor şi actelor normative adoptate, dar în baza 
rezultatelor activităţii organelor de stat şi a funcţiona-
rilor publici, a modului în care aceştia exercită puterea 
de stat în situaţii concrete.

Prin esenţă, cu cât mai deplină este legitimitatea 
puterii de stat, cu atât mai multe posibilităţi sunt de a 
conduce societatea fără aplicarea forţei.

În acelaşi timp, însă, puterea de stat legitimă este nu 
numai în drept, dar este şi obligată a utiliza în interesul 
societăţii măsurile de constrângere prevăzute de lege, 
conform unei anumite proceduri, în cazurile în care 
reprimarea comportamentelor deviante este imposibilă 
prin alte metode.

O putere de stat nelegitimă tinde să-şi realizeze 
scopurile prin aplicarea unei constrângeri nejusiticate 
şi inechitabile, care se materializează, prin esenţă, ca 
acte de violenţă. Sub acest aspect, în studiile de specia-
litate adesea se realizează distincţia dinte constrângerea 
statală şi violenţă. 

Respectiv, este relevantă viziunea cercetătorului 
A.V. Zariţkii, care susţine că constrângerea aplicată de 
puterea de stat în baza unor temeiuri juste nu trebuie 
privită ca violenţă, deoarece ultima se prezintă a fi o 
constrângere nejustă.9

Dinstincţia dintre constrângerea aplicată de către 
stat şi violenţă este determinată în cea mai mare parte 
de faptul că constrângerea statală este mediată de drept, 
adică dreptul stabileşte competenţa organelor de stat de 
a aplica constrângerea, determină conţinutul şi limitele 
acesteia, temeiurile şi ordinea de realizare.10 De aici se 

poate afirma că intermedierea juridică asigură eficienţa 
constrângerii statale. 

Sub aspectul enunţat, prezintă importanţă termi-
nologia utilizată în doctrina juridică, şi anume: aşa 
categorii ca „constrângere statală” şi „constrângere 
juridică”. Potrivit unor autori, noţiunea „constrângere 
statală” exprimă rolul activ al statului în viaţa societă-
ţii.11 Respectiv, noţiunea „costrîngere juridică” indică 
rolul activ al dreptului faţă de organele de stat care 
exercită nemijlocit influenţa coercitivă.12

În timp ce unii autori, ţinând cont de accepţiu-
nile nominalizate, preferă întrebuinţarea sintagmei 
„constrângere juridico-statală”13, cercetătorul D.G. 
Nohrin14 identifică noţiunea „constrângere statală” 
cu noţiunea „constrângere juridică”, argumentând, 
pe bună dreptate, prin faptul că în statul de drept 
orice acţiune a subiectului puterii trebuie să îmbrace 
o formă juridică.

Din perspectiva celor enunţate, se poate afirma că 
constrângerea poate fi legală şi ilegală. Ultima poate 
degenera în despotismul organelor de stat, fapt ce pune 
individul într-o stare neprotejată. O asemenea constrân-
gere are loc în statele cu regimuri politice nedemo-
cratice. Legală este recunoscută a fi constrângerea ale 
cărei formă şi măsură sunt stabilite strict şi concret de 
normele juridice şi care se aplică potrivit normelor pro-
cesuale sub formă de măsuri concrete. Este important 
în acest sens faptul că legalitatea, temeinicia şi justeţea 
constrângerii juridice legale poate fi supusă controlului 
şi poate fi contestată în instanţa de judecată.

Gradul de legalitate al constrângerii este determinat 
de măsura în care15: 

– aceasta corespunde principiilor fundamentale ale 
sistemului de drept; 

– este unică şi generală pentru întreg teritoriul 
statului; 

– sunt reglementate normativ conţinutul, limitele şi 
condiţiile de aplicare; 

– acţionează prin intermediul mecanismului de 
drepturi şi obligaţii reciproce ale subiectului ce aplică 
constrângerea şi a celui care o suportă;

– dispune de forme procesuale dezvoltate.
Strâns legat de caracterul legal al constrângerii este 

sistemul de principii care stă la baza acesteia, din care 
fac parte16:
principiul legalităţii;
principiul echităţii;
principiul umanismului;
principiul oportunităţii;
principiul operativităţii;
principiul răspunderii persoanelor cu funcţie de 

răspundere. 
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Toate aceste principii sunt de natură să garanteze 
aplicarea unei constrângeri echitabile şi corecte.

Din cele nominalizate putem configura următoarele 
particularităţi ale constrângerii în statul de drept:

– constrângerea are menirea de a proteja interesele 
statului, societăţii şi cetăţeanului;

– constrângerea se prezintă a fi o metodă auxiliară de 
conducere a societăţii, principală fiind convingerea;

– constrângerea statală se realizează sub formă 
procesuală reglementată de actele normativ-juridice. 
Aceste acte stabilesc temeiurile aplicării, formele şi 
limitele măsurilor de constrângere, determină subiec-
ţii activităţii jurdisdicţionale şi competenţa acestora, 
precum şi ordinea realizării constrângerii, stabilesc 
drepturile cetăţenilor la apărare;

– cu cât mai exact şi complet este reglementată 
procedura aplicării constrângerii statale, cu atât mai 
solide sunt garanţiile juridice ale drepturilor şi libertă-
ţilor cetăţenilor şi cu atât mai mică este probabilitatea 
ca persoanele cu funcţie de răspundere să facă abuz de 
prerogativele puterii;

– constrângerea statală în statul de drept nu are 
drept scop cauzarea de suferinţe fizice sau de altă na-
tură delicvenţilor, ea prin natura sa nu implică tortura. 
Această constrângere este orientată spre educarea unui 
cetăţean cinstit.
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SUMMARY
The circuit of the goods and money determine the economic development of the society. Environment 

of market economy contributes to the number of concluded contracts increasing, as a result, the number 
of money obligations. Money obligation represents the duty, of the legal or natural person, to transmit a 
certain sum of money to another person. If debtor breaches that obligation, legal provision settle specific 
consequences for such situations. These consequences are stipulated in article 619 Civil code of Republic 
of Moldova. This article provides that delay in payment of money obligations, means the debtor responsi-
bility expressed in money interest. Provisions from art.619 CC of RM should be examined in relation with 
art.585 CC of RM, but it is necessary to distinguish these two regulations because each of them should 
be applied in separate way, because of their specific juridical nature.

 

lului. Evoluţia relaţiilor comerciale denotă accelerarea 
vitezei de circulaţie a banilor, ceea ce, la rândul său, 
presupune că existenţa obligaţiilor pecuniare în cir-
cuitul civil este în creştere. Astfel, tot mai accentuat 
devine aspectul juridic al acestor relaţii sociale. Aceasta 
deoarece raporturile obligaţionale pecuniare generează 
anumite consecinţe juridice distincte prevăzute de lege. 
Una dintre aceste consecinţe o reprezintă dobânda 
legală.

Trecând la analiza unor particularităţi teoretice şi 
practice ale acestei categorii juridice, urmează să facem 
anumite delimitări conceptuale cu privire la esenţa şi 
natura acesteia.

Astfel, există două prevederi legale distincte cu 
privire la determinarea cuantumului dobânzii în depen-
denţă de esenţa raporturului juridic. Aceste prevederi 
le găsim în art.585 şi în art. 619 C.civ. RM.

Articolul 585 C.civ. RM, intitulat „Rata dobânzii”, 
prevede că „în cazul în care, conform legii sau contrac-
tului, obligaţia este purtătoare de dobândă, se plăteşte o 
dobândă egală cu rata de refinanţare a Băncii Naţionale 
a Moldovei dacă legea sau contractul nu prevede o altă 
rată.” Prin rată de refinanţare urmează să înţelegem 
rata de bază a BNM, adică rată aplicată la principalele 
operaţiuni de politică monetară pe termen scurt. Mai 
jos este prezentată evoluţia de oscilaţie a ratei de bază 
pentru anul 2009.1 

Intrat în vigoare  Rata de bază (%)
20.01.2009    12,5
10.02.2009    11,0
19.05.2009    10,0

DOBâNDA  LEGALă  îN  LEGISLAŢIA  REPUBLICII  MOLDOVA
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ezvoltarea economică a societăţii depinde foarte 
mult de circuitul mărfurilor, precum şi al capita-

23.06.2009    9,0
24.07.2009    8, 0
14.08.2009    7,0
08.09.2009    5,0

Dobânda prevăzută de art.585 C.civ. RM are un 
caracter copmensatoriu şi reprezintă o remuneraţie 
pentru folosirea capitalului acordată de către creditor 
debitorului. Ea se aplică în toate cazurile în care, con-
form legii sau contractului, obligaţia este purtătoare 
de dobândă.2

Printre situaţiile, în care legea stipulează că obligaţia 
este purtătoare de dobândă şi se va aplica rata de refi-
nanţare a Băncii Naţionale a Moldovei, putem menţiona 
vânzarea drepturilor litigioase, prevăzută de art.802 
alin.(1) C.civ. RM, care stipulează: „În cazul în care un 
drept litigios a fost vândut, cel de la care se reclamă este 
eliberat dacă plăteşte cumpărătorului preţul vânzării, 
cheltuielile de vânzare şi dobânda pentru preţ …”. 
La fel şi în contractul de mandat – art.1044 alin.(2) 
C.civ. RM: „Dacă foloseşte pentru sine banii pe care 
trebuie să-i remită mandantului ori sa-i utilizeze în 
favoarea acestuia, mandatarul va datora dobânzi din 
momentul cheltuirii banilor” etc. Totodată, reieşind din 
prevederea de la art.585 C.civ. RM, legea sau contractul 
pot prevedea o altă rată a dobânzii. Spre exemplu, cu 
referire la contractul de depozit bancar art.1224 alin.(1) 
C.civ. RM prevede: „Banca plăteşte deponentului o do-
bândă în mărimea şi în modul prevăzut de contract, iar 
în cazul în care contractul nu prevede mărimea dobânzii 
aceasta se determină în conformitate cu prevederile 
art.619”.  Această trimitere la art.619 C.civ. RM nu 
trebuie confundată cu esenţa articolului respectiv, de-
oarece, făcându-se trimitere, se stipulează doar modul 
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de determinare a cuantumului dobânzii, ceea ce deloc 
nu înseamnă că această dobândă este şi o dobândă de 
întârziere, care are un regim juridic diferit. Prin urmare, 
prevederea de la art.1224 alin.(1) C.civ. RM presupune 
doar un instrument de tehnică legislativă destinat să 
evite surplusurile textuale inutile, făcând trimitere doar 
la modul de determinare a dobânzii. 

Astfel, ţinând cont de tabelul prezentat mai sus, încer-
căm să exemplificăm situaţia prevederilor legale menţi-
onate. Aşadar, pentru perioada 20.01.2009 – 10.02.2009 
rata de bază era de 12,5%. La această rată se adaugă 
suma de 5 sau 9%, în dependenţă dacă consumatorul 
participă sau nu la aceste raporturi. Deci, dacă contrac-
tul nu prevede mărimea dobânzii, conform exempulului 
menţionat, aceasta va constitui 17,5 sau 21,5%. 

În exemplul redat mai sus se evidenţiază modalitatea 
de determinare a dobânzii pentru o obligaţie purtătoare 
de dobândă (depozit bancar), dar în cadrul căreia de-
bitorul nu este în întârziere. Astfel, prevederea de la 
art.1224 alin.(1) C.civ. RM, făcând trimitere la art.619, 
reprezintă doar un indiciu legal pentru determinarea 
mărimii dobânzii în cadrul acestui raport juridic. 

Totodată, nu este exclus ca în cadrul unui alt raport 
juridic debitorul să fie în întârziere şi, prin urmare, să fie 
aplicată aceeaşi prevedere de la art.619 C.civ. RM, dar 
deja nu în calitate de normă de corespondenţă la care 
doar se face trimitere pentru a determina cuantumul 
dobânzii într-un raport juridic contractual, ci în calitate 
de prevedere independentă care determină o modalitate 
a răspunderii civile. 

Deci, art.619 C.civ. RM are un regim juridic speci-
fic, aplicându-se doar în situaţia întârzierii debitorului 
în executarea obligaţiei pecuniare. Astfel, alin.(1) al 
acestui articol stipulează că „obligaţiilor pecuniare li se 
aplică dobânzi pe perioada întârzierii…” (sublinierea 
ne aparţine). Prin urmare, pentru a se aplica prevede-
rile acestui articol, este necesar ca debitorul să fie în 
întârziere (art.617 C.civ. RM). Faptul că în alin.(1) şi 
(2) art.619 se face trimitere la art.585 presupune ace-
laşi instrument de tehnică legislativă, prin intermediul 
căruia doar se determină cuantumul dobânzii de întâr-
ziere, dar nu şi rata generală a dobânzii la obligaţiile 
purtătoare de dobândă.

Aşadar, urmează să se facă distincţie între esenţa 
dobânzii prevăzute la art.585 şi cea de la art.619 
C.civ. RM. Astfel, în timp ce dobânda prevăzută de 
articolul 585 are o natură compensatorie şi constituie o 
remuneraţie pentru folosirea capitalului, dobânda pre-
văzută la art.619, pe lângă caracterul compensatoriu, 
presupune şi un caracter de sancţiune şi se aplică doar 
pentru perioada în care debitorul se află în întârziere, 
adică atunci când este încălcată executarea în termen 

a obligaţiei. La aplicarea art.585 nu există încălcare 
sau tardivitate în executarea obligaţiei. De menţionat 
că dobânda prevăzută la art.585 se aplică doar pentru 
obligaţiile care, conform legii sau contractului, sunt 
purtătoare de dobândă, iar dodânda prevăzută la art.619 
se aplică tuturor obligaţiilor pecuniare neexecutate în 
termen.3

Totodată, nu trebuie să punem semn de egalitate 
între obligaţia purtătoare de dobândă şi obligaţia pe-
cuniară, deoarece obligaţia pecuniară nu este absolut 
necesar să fie şi purtătoare de dobândă, pe când obliga-
ţia purtătoare de dobândă întotdeauna va fi o obligaţie 
pecuniară. Astfel, putem concluziona că între aceste 
două categorii există relaţie de gen – specie, unde 
obligaţia pecuniară reprezintă genul, iar cea purtătoare 
de dobândă – specia. Astfel, spre exemplu, obligaţia 
prevăzută la vânzarea drepturilor litigioase în art.802, 
potrivit căruia „cel de la care se reclama este eliberat 
dacă plăteşte cumpărătorului preţul vânzării, cheltuieli-
le de vânzare şi dobânda pentru preţ…”, constituie atât 
o obligaţie pecuniară, cât şi purtătoare de dobîndă. Dar, 
spre exemplu, în contractul de împrumut (art.867 – 874 
C.civ RM) la fel există obligaţie pecuniară de a restitui 
suma de bani împrumutată, dar aceasta nu este purtă-
toare de dobândă în sensul art.585, deoarece contractul 
de împrumut se prezumă a fi cu titlu gratuit.

Continuând analiza dobânzii de întârziere, cuan-
tumul acesteia este stabilit diferit în dependenţă de 
situaţia dacă consumatorii participă sau nu la aceste 
raporturi juridice. Astfel, conform alin.(1) art.619 
C.civ. RM, dobânda de întârziere reprezintă 5% pes-
te rata dobânzii prevăzută la art.585 dacă legea sau 
contractul nu prevede altfel. Este admisă proba unui 
prejudiciu mai redus. Această prevedere este aplicabilă 
în cazul în care consumatorul participă fie în calitate 
de debitor, fie în calitate de creditor. Conform art.1 
al Legii privind protecţia consumatorilor, nr.105 din 
13.03.20034, „consumator este orice persoană fizică 
ce intenţionează să comande sau să procure ori care 
comandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru 
necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau 
profesională”. În acest sens, trebuie să menţionăm că 
încheierea contractului de către consumator are drept 
scop satisfacerea necesităţilor personale, familiale sau 
casnice, contractul fiind încheiat cu o persoană care 
practică activitate de întreprinzător. În acest caz, dacă 
a fost cauzat un prejudiciu mai redus decât cel stabilit 
prin lege, urmează să se achite valoarea reală, adică 
redusă, a prejudiciului.

Conform alin.(2) art.619 C.civ. RM, în cazul actelor 
juridice la care nu participă consumatorul, dobânda este 
de 9% peste rata dobânzii prevăzută la art.585 dacă 
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legea sau contractul nu prevede altfel. Nu este admisă 
proba unui prejudiciu mai redus. Această prevedere 
legală se aplică raporturilor juridice între persoane 
fizice, între persoane juridice, precum şi în cazul 
relaţiilor între persoane fizice şi cele juridice care nu 
practică activitate de întreprinzător, adică atunci când 
consumătorul nu participă nici în calitate de debitor, 
nici în calitate de creditor. În cadrul acestor raporturi nu 
este admisă proba unui prejuduciu mai redus. Totodată, 
este posibilă administrarea probelor care ar confirma 
provocarea unui prejudiciu mai mare.5

În aceeaşi ordine de idei, alin.(3) art.619 C.civ. RM, 
fiind aplicabil ambelor situaţii prevăzute la alin.(1) şi (2) 
ale aceluiaşi articol, stipulează următoarele: „În cazul 
în care creditorul poate cere în alt temei juridic dobânzi 
mai mari, ele vor trebui plătite. Nu se exclude invocarea 
dreptului privind repararea unui alt prejudiciu”. În acest 
sens, cu titlu de exemplu, poate fi menţionată prevederea 
de la art.17 alin.(6) al Legii cu privire la leasing, nr.59 din 
28.04.2005,6 care stipulează: „Dacă nu restituie obiectul 
leasingului sau nu l-a restituit la timp, locatarul plăteşte 
locatorului, pentru perioada de întârziere, în mărimi 
duble toate ratele de leasing şi alte sume prevăzute de 
contractul de leasing”. Deci, mărimile duble în caz de 
întârziere ar putea constitui o dobândă mai mare sau, 
ipotetic, chiar mai mică decât cea prevăzută la alin.(1) 
şi (2) art.619 C.civ. RM. 

Totodată, alin.(3) art.619 C.civ. RM prevede că nu 
se exclude invocarea dreptului privind repararea unui 
alt prejudiciu. În acest sens, acelaşi art.17 al Legii cu 
privire la leasing în alin.(7) stipulează că „în cazul în 
care, pentru nerestituirea la timp a obiectului leasin-
gului, contractul de leasing prevede penalităţi, acestea 
vor fi percepute de la locatar în afara celor stipulate la 
alin.(6) dacă în contract nu este prevăzut altfel”. Adică, 
penalităţile pot fi încasate peste ratele în mărimi duble 
pentru întârzierea prevăzută la alin.(6) din art.17 al 
legii menţionate. 

Alin.(4) art.619 C.civ RM stipulează că „dobânzile 
de întârziere nu se aplică la dobânzi”. Această prevede-
re trebuie înţeleasă în sensul că dobânzile de întârziere 
nu se aplică nu numai la dobânzi de întârziere, dar şi 
la orice alte dobînzi contractuale sau legale, inclusiv 
celor prevăzute la art.585 C.civ. RM. Prevederea de la 
alin.(4) art.619 sugerează ideea că nu numai dobânzile 
de întârziere nu se aplică la dobânzi, dar că şi orice 
dobândă (nu numai cea de întârziere) nu se aplică altor 
dobânzi dacă legea sau contractul nu prevede altfel. 
Asftel, putem formula regula generală că „dobânzile 
nu se aplică la dobânzi dacă legea sau contractul nu 
prevede altfel”. În această ordine de idei, propunem 
modificarea alin.(4) art.619 C.civ. RM, şi anume:         

excluderea sintagmei „de întârziere”. În rezultat,  
alin.(4) art.619 se propune în următoarea redacţie; 
„dobânzile nu se aplică la dobânzi dacă legea sau 
contractul nu prevede altfel”.

Totodată, trebuie să subliniem că existenţa unor 
dobânzi contractuale sau legale nu înlătură posibilitatea 
aplicării dobânzii de întârziere asupra sumei datorate 
(capitalul). În acest sens, propunem următorul exemplu: 
A.R. i-a dat lui B.C. cu titlu de împrumut 1000 de lei. 
La data de 07.04.2009 B.C. urma să-i întoarcă lui A.R. 
atât suma de 1000 de lei, cât şi o dobândă de 10% din 
valoarea sumei. La data scadenţei B.C. nu a întors 
nici valoarea împrumutului şi nici dobânda. Astfel, 
B.C. fiind în întârziere, A.R. are dreptul de a solicita 
dobânda de întârziere prevăzută de art.619 C.civ RM 
asupra sumei de 1000 de lei. Din momentul în care 
B.C. este în întârziere, dobânda de 10% prevăzută 
de părţi în contract nu se răsfrânge asupra perioadei 
de întârziere, ci se va aplica dobânda de întârziere 
prevăzută de art.619. Această dobândă de întârziere 
urmează să se aplice doar sumei împrumutate (1000 
de lei), dar nu şi sumei datorate (1000 lei + 10%). În 
rezultat, A.R. adresându-se în judecată, are dreptul să 
pretindă 1000 lei + 10%, precum şi dobânda de întâr-
ziere asupra sumei împrumutate, calculată conform 
art.619 C.civ. RM. 

Această concluzie reiesă din prevederea de la     
alin.(4) art.619, conform căreia dobânzile de întârziere 
nu se aplică la dobânzi, precum şi din natura juridică 
diferită a dobânzii de întârziere şi a altor dobânzi.

Dobânda de întârziere trebuie diferenţiată de pe-
nalitate. Aceste două categorii juridice uneori sunt 
confundate: atât natura lor juridică, cât şi modalitatea 
de aplicare. Spre exemplu, în explicaţiile date de către 
Judecătoria Supremă de Arbitraj a Federaţiei Ruse cu 
privire la aplicarea normelor referitoare la încasarea 
dobânzii anuale în cazurile de întârziere a executării 
obligaţiilor pecuniare izvorâte din contracte se eviden-
ţiază poziţia că achitarea procentelor anuale în caz de 
neexecutare a obligaţiilor pecuniare reprezintă penali-
tate.7 Nu putem fi de acord cu această poziţie, reieşind 
din următoarele considerente.

În primul rând, după natura sa, clauza penală repre-
zintă un mijloc de garantare a executării obligaţiilor, 
precum şi o sancţiune pentru neexecutarea acestora. 
Caracterul de mijloc de garantare reiesă din prevede-
rea de la alin.(1) art.624 C.civ. RM, care stipulează: 
„Clauza penală (penalitatea) este o prevedere contrac-
tuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciul, 
stipulând că debitorul, în cazul neexecutării obligaţiei, 
urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un 
alt bun”. Aşadar, clauza penală constituie o evaluare 
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convenţională şi prealabilă a eventualelor prejudicii 
pe care debitorul va fi obligat să le plătească în cazul 
neexecutării prestaţiei la care s-a îndatorat.8 În acest 
sens, penalitatea apare nu numai în calitate de stimulent 
pentru debitor de a-şi executa obligaţia, dar şi în calitate 
de sancţiune ca modalitate a răspunderii juridice civile 
pentru neexecutarea obligaţiei.

La rândul său, dobânda de întârziere nu este un 
mijloc de garantare a executării obligaţiei, ci reprezintă 
doar o modalitate de răspundere pentru neexecutarea 
la timp a acesteia. Adică, dobânda de întârziere este 
privită ca sancţiune pentru neexecutarea obligaţiei, fapt 
caracteristic şi clauzei penale, dar prima nu reprezintă 
un mijloc de garantare a executării obligaţiei, ceea ce 
este caracteristic clauzei penale.

În al doilea rând, este necesar a menţiona că pena-
litatea se aplică oricărei obligaţii, indiferent de natura 
acesteia. În timp ce dobânda de întârziere se aplică doar 
obligaţiilor pecuniare. Prin obligaţie pecuniară se înţe-
lege îndatorirea debitorului de a transmite creditorului 
o anumită sumă de bani. În acest sens, civilistul francez 
Jean Carbonnier evidenţia că obligaţia pecuniară se 
defineşte exclusiv prin prezenţa monedei, iar obliga-
ţia în natură se caracterizează prin absenţa monedei.9 
Totodată, trebuie să subliniem că izvorul unei obligaţii 
pecuniare poate fi legea, contractul sau alte acţiuni 
licite, precum şi cele cauzatoare de daune.

Altă diferenţă poate fi dedusă din prevederile alin.(1) 
art.626 C.civ. RM, anume: „Creditorul nu poate cere con-
comitent executarea prestaţiei şi plata clauzei penale 
dacă nu sunt stipulate penalităţi şi pentru cazul în care 
debitorul nu execută obligaţia în modul corespunzător, 
mai ales pentru cazul neexecutării la timp a obligaţi-
ei”. Această prevedere vine încă o dată să confirme că 
penalitatea este, în primul rând, un mijloc de garantare 
a executării obligaţiei şi doar în plan secundar presu-
pune o sancţiune. La rândul său, calcularea dobânzii 
de întârziere nu exonerează debitorul de executarea 
obligaţiei principale, debitorul fiind obligat astfel să 
transmită atât suma de bani iniţială (capitalul), cât şi 
dobânda de întârziere.

În al patrulea rând, o distincţie, mai mult teoretică 
decât practică, ar fi posibilitatea stabilirii clauzei pe-
nale printr-un alt bun decât banii. Această distincţie 
reiesă din prevederile alin.(l) art.626 C.civ. RM: „…
debitorul, în cazul neexecutării obligaţiei, urmează să 
remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun”. Dar, 
dobânda de întârziere poate fi calculată doar în bani, 
căci natura obligaţiei este doar pecuniară. 

Altă distincţie constă în faptul că în cazul aplicării 
dobânzii de întârziere nu pot fi aplicate prevederile 
cu privire la stingerea obligaţiei principale ca rezultat 

al forţei majore sau al imposibilităţii de executare.10 
Banii sunt bunuri de gen, adica înlocuibile, ceea ce ar 
însemna că obligaţia de a le transmite nu se stinge prin 
pieirea lor. Astfel, dacă obligaţia pecuniară principală 
nu se stinge în rezultatul forţei majore sau al lipsei 
de vinovăţie, nici obligaţia cu privire la dobânda de 
întârziere nu se stinge în urma acestor fenomene, fapt 
care vine să sublinieze încă o dată caracterul distinct 
al naturii acestei categorii juridice.

Altfel trebuie privită situaţia în care există stipulată 
în lege sau contract penalitatea pentru neexecutarea 
obligaţiei. Astfel, în cazul în care obligaţia, alta decât 
cea pecuniară sau care are în calitate de obiect material 
bunuri fungibile, se stinge în rezultatul forţei majore 
sau al imposibilităţii de executare, clauza penală nu 
urmează să fie plătită, deoarece şi obligaţia princi-
pală este stinsă. Totuşi, în cazul existenţei obligaţiei 
pecuniare sau când obiectul material sunt bunurile 
fungibile, cazurile de forţă majoră şi imposibilitatea de 
executare nu vor putea fi aplicate nici la clauza penală, 
deoarece bunurile respective nu pier şi, prin urmare, 
obligaţia nu se stinge până la executare, compensare, 
consemnare etc.

Deci, putem face următoarea concluzie: pentru 
neexecutarea obligaţiilor pecuniare poate fi aplicată 
atât dobânda de întârziere, cât şi penalitatea. Astfel, în 
cazurile obligaţiei pecuniare forţa majoră sau imposi-
bilitatea de executare nu pot fi operate pentru stingerea 
obligaţiei şi, prin urmare, nici pentru dobânda de întâr-
ziere sau penalitate. Dar, în cazul altor obligaţii decât 
cele pecuniare, dacă acestea au fost stinse ca rezultat 
al forţei majore sau al imposibilităţii de executare, nici 
penalitatea nu va putea fi aplicată.

Această concluzie reiese din specificul obiectului 
material al obligaţiei, şi anume – banii, care prin 
natura lor nu pier, ci, invers, au proprietatea de a se 
înmulţi.11

În practica judiciară rusă, precum şi în literatura de 
specialitate, se menţionează că dobânzilor de întârzi-
ere le sunt aplicabile regulile cu privire la reducerea 
clauzei penale. Astfel, hotărârea explicativă a Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie şi a Judecătoriei Supreme 
de Arbitraj a Federaţiei Ruse din 8 octombrie 1998, 
nr.13/14, cu privire la aplicarea prevederilor Codului 
civil al Federaţiei Ruse referitoare la încasarea pro-
centelor pentru folosirea banilor altor persoane, se 
menţionează că „instanţa de judecată, ţinând cont de 
caracterul compensatoriu al procentelor, poate reduce 
cuantumul acestora în condiţiile art.333 C.civ. FR”. 
Corespondentul acestui articol în Codul civil al Repu-
blicii Moldova este art.630, intitulat „Reducerea clauzei 
penale”, care stipulează că „în cazuri excepţionale, 



Nr. 7-8, 2010REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

118

luându-se în consideraţie toate împrejurările, instanţa 
de judecată poate dispune reducerea clauzei penale 
disproporţionat de mari”. 

Dorim să subliniem că acest articol, precum şi 
corespondentul acestuia din legislaţia rusă, se referă 
doar la clauza penală şi nicidecum la dobânzi. Hotă-
rârea explicativă menţionată mai sus încearcă, în mod 
neîntemeiat, prin analogie să aplice aceste prevederi 
şi dobânzii de întârziere. În acest sens, civilistul rus 
M.I. Braghinschi, în Comentariul făcut la art.226 
C.civ. al URSS din 1964 subliniază, că dobânda de 
întârziere nu reprezintă o varietate a penalităţii, ci se 
include în conţinutul datoriei. Din aceste considerente, 
dobânzii de întârziere nu i se pot aplica regulile cu privire 
la reducerea clauzei penale.12 Totodată, autorul rus men-
ţionează că nu pot fi aplicabile nici regulile cu prvire la 
termenul de prescripţie extinctivă. În acest sens urmează 
să evidenţiem faptul că, în conformitate cu prevederile 
art.267 C.civ. RM, „Termenul general în interiorul că-
ruia persoana poate să-şi apere, pe calea intentării unei 
acţiuni în instanţa de judecată, dreptul încălcat este de 
3 ani”. Totodată, art.268 lit.a) C.civ. RM stabileşte un 
termen special de prescripţie de 6 luni pentru încasarea 
penalităţii. Prin urmare, dobânzii de întârziere trebuie 
să-i fie aplicat termenul de prescripţie de 3 ani, iar 
clauzei penale termenul de 6 luni. Această constatare 
reprezintă imperativul legalităţii, care trebuie să fie 
aplicat întocmai de către instanţele de judecată, pentru 
că ar fi absolut neîntemeiat să încercăm să aplicăm 
unele norme imperative ale legii prin analogie, în 
special în situaţia în care fiecare din categoriile ju-
ridice menţionate reprezintă instituţii distincte cu 
particularităţile lor proprii.

În concluzie dorim să subliniem că analiza particu-
larităţilor dobânzilor legale, reglementate de legislaţia 
Republicii Moldova, în literatura de specialitate autoh-
tonă este insuficient cercetată. În cadrul efectuării unor 
studii cu privire la acest subiect este absolut necesar  a 
se reţine că această categorie juridică este una distincă 
şi manifestă particularităţile sale. 
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Ziua de 30 iulie 2010 marchează un eveniment 
de doliu şi de mare tristeţe pentru societatea 
noastră, soldat cu o grea pierdere pentru întrea-
ga lume academică, deoarece deja un an suntem 
îndureraţi de trecerea în lumea celor drepţi a 
Omului şi Savantului Tudor Roşca, personalitate 
notorie ce semnifică un etalon al ştiinţei juridice 
autohtone.

Tudor Roşca s-a născut la 29 mai 1947 în       
s. Talmaza, r-nul Ştefan-Vodă, într-o familie 
de oameni vrednici şi gospodari: Efrosenia şi 
Avram Roşca. După absolvirea şcolii medii din 
satul natal şi satisfacerea serviciului militar, în 
anul 1969 este admis la Facultatea de Drept a 
Universităţii de Stat din Moldova pe care a absol-
vit-o cu menţiune în anul 1974. Сontinuă studiile 
postuniversitare la aspirantura Universităţii de 
Stat din Moscova ,,Mihail Lomonosov” şi în anul 
1978 susţine cu succes teza de doctorat, fiindu-i 
conferit titlul ştiinţific de doctor în drept. Din 
decembrie 1977 îşi începe activitatea didactico-
ştiinţifică în învăţământul juridic superior, par-
curgând etapele de: lector-asistent, lector, lector 

În memoria omului şi Savantului 
tudor RoŞCA

superior, conferenţiar şi profesor universitar.  La 1 
martie 1985 este ales decan al Facultăţii de Drept 
a Universităţii de Stat din Moldova, funcţie pe 
care a exercitat-o până în anul 1991. În această 
perioadă de timp Facultatea de Drept a înregistrat 
performanţe remarcabile, plasându-se pe unul 
dintre primele locuri în cadrul competiţiei uniona-
le privind pregătirea cadrelor în organele de drept, 
desfăşurată între instituţiile de învăţământ juridic 
superior din URSS. Prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova este transferat şi, respectiv, 
numit în funcţie de comandant(rector) al Aca-
demiei Naţionale de Poliţie ,,Ştefan cel Mare”. 
Fiind unul dintre fondatorii acestei importante 
instituţii de învăţământ juridic superior, a elaborat 
şi a promovat politici moderne de instruire şi for-
mare a corpului de ofiţeri de poliţie. În anul 1998 
este numit prorector pentru studiile cu frecvenţă 
redusă la Universitatea de Stat din Moldova, iar 
în anul 2002 revine la Facultatea de Drept ca pro-
fesor universitar la Catedra Drept Constituţional 
şi Drept Administrativ. În anul 2007 i s-a conferit 
titlul onorific Doctor Honoris Causa.

Pe tot parcursul vieţii, prin prestigioasele sale 
fapte şi merite, Tudor Roşca s-a impus ca un 
savant jurist de notorietate europeană, promo-
tor activ şi militant consecvent pentru reforma 
învăţământului juridic superior şi consolidarea 
regimului constituţional în Republica Moldova. 
Înzestrat cu calităţi omeneşti şi profesionale de-
osebite, Tudor Roşca a împărtăşit, cu dăruire de 
sine, taina unei ilustre gândiri ştiinţifice în dome-
niul Dreptului administrativ şi, ca valoros cadru 
didactic, dotat cu un profund simţ pedagogic, 
stimat şi iubit de colegi şi de studenţi, şi-a pus 
amprenta asupra cultivării şi dezvoltării profesi-
onale a numeroase promoţii de jurişti.
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Importanţa, complexitatea şi profunzimea 
prelegerilor citite în aulele academice, conjugate 
cu o veritabilă energetică intelectuală ce emană 
adevăr şi înţelepciune, întreaga lui fiinţă umană 
şi prestaţie profesională de excepţie au condus 
la recunoaşterea domnului Tudor Roşca ca o 
personalitate marcantă a Ştiinţei şi Educaţiei din 
Republica Moldova.

Dispunând de competenţe administrativ-orga-
nizatorice excepţionale, bazate pe un comporta-
ment ireproşabil şi idei progresiste, Tudor Roşca 
a desfăşurat o activitate vastă şi productivă ca 
conducător. Această activitate, pentru care avea 
un vădit talent şi o mare vocaţie, i-a lăsat prea pu-
ţin timp pentru creaţia doctrinară, iar soarta prea 
puţin mărinimoasă l-a împiedicat să-şi realizeze 
integral obiectivele propuse şi să-şi valorifice 
bogatul potenţial juridic de care dispunea.

Mă simt norocos şi onorat în cariera juridică, 
pentru faptul că soarta mi-a oferit fericita ocazie 
să fiu unul dintre multiplii discipoli ai regretatului 
profesor Tudor Roşca, sub ale cărui îndrumare şi 
povăţuire am făcut studiile universitare şi post-
universitare (doctorantura), astfel elaborând şi 
susţinând în anul 1987 teza de licenţă, iar ulterior, 
în anul 1998 – teza de doctorat. Trăsătura cea 

mai copleşitoare pentru discipolii săi, cei care 
reprezentăm o altă generaţie, mai tânără şi cu mai 
puţină experienţă profesională, trăsătură care ne 
înduioşea şi ne înaripa, era modestia şi respectul 
domnului profesor cu care ne trata, atitudinea 
grijulie şi responsabilă pentru ajutorul pe care 
ni-l acorda cu o gratitudine de sacrificiu. 

Din nefericire, firul vieţii sale s-a întrerupt 
brusc, mult prea devreme. Deşi nu mai este alături 
de noi, Tudor Roşca rămâne un izvor nesecat şi 
dătător de viaţă pentru toţi cei care l-am avut în 
preajmă, pentru comunitatea juridică şi pentru 
generaţiile viitoare de jurişti, luminându-le ca o 
făclie calea şi destinul.

Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace şi 
să ne călăuzească spre activităţi nobile şi demne 
pentru realizarea intenţiilor şi faptelor pornite de 
către Omul şi Savantul Tudor Roşca.

Cu profundă recunoştinţă 
şi adânci plecăciuni, 

Sergiu FURdUI, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, 

Vicepreşedintele Colegiului Penal 
al Curţii Supreme de justiţie

 


