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V

SUMMArY
This paper examines the axiological component of the legal system, following the ontological condition 

of values in the field of legal norms, as well as in that of the relational sphere of law. Also, the status of 
legal axiology is revealed on this occasion, as it is required to achieve openness of the value perspective 
within the legal research, whilst being intended to join other complementary perspectives to elucidate 
the essence and the peculiarities of the legal phenomenon.

Keywords and phrases: legal axiology, value, value judgement, end values, instrumental values, Jus-
tice – fundamental value.

AxIOLOGIA  jURIDICă  ŞI  DESCHIDERILE  SALE 
îN  CERCETAREA  DREPTULUI

Gheorghe AVornIC,
doctor habilitat în drept, profesor universitar (USM)

Dragoș TAnASă, 
doctorand

Ele sunt un fundament al normelor şi reglementărilor 
juridice, repere operaţionale în funcţionalitatea actului 
juridic şi scop ce orientează întreaga sferă a activităţii 
juridice1. 

Locul şi necesitatea dreptului în societate sunt strâns 
legate de necesitatea funciară a fiinţei umane de a se 
raporta la valori. Convieţuirea socială nu este posibi-
lă fără existenţa şi funcţionalitatea normelor de drept; 
acestea asigurând o minimă convergenţă a conştiinţelor 
numai dacă sunt purtătoare de valori şi dacă sunt în-
dreptate spre o finalitate axiologică. 

Aşa cum se ştie, cultura reprezintă ansamblul de 
valori create şi existente la un moment dat în societa-
te. Raportată la conceptul de cultură în general, cultura 
juridică reprezintă un domeniu specializat al culturii, 
care are un conţinut, o structură şi particularităţi speci-
fice; „în sfera acesteia trebuie să se includă sistemul de 
norme juridice, raporturile juridice, conştiinţa juridică, 
conduita juridică, aflate în raza de acţiune a ceea ce este 
drept şi just în măsura în care integrează valori juridice 
consacrate”2. 

Între cultura juridică şi conştiinţa juridică există o 
legătură funciară. Conştiinţa juridică constituie o parte 
componentă a conştiinţei sociale; ea se formează în pro-
cesul de elaborare şi realizare a dreptului în societate şi 
cuprinde un ansamblu de reprezentări, idei, concepţii, 
cunoştinţe cu privire la drept, luat ca fenomen social3. 
Conştiinţa juridică, prin funcţiile sale cognitivă, axio-
logică şi normativă, reprezintă instanţa care, prin deci-
zia şi voinţa instituţiilor de legiferare, mediază trans-
punerea problemelor reale ale fenomenului juridic în 
haina normelor juridice. În acest sens, importanţa cul-
turii juridice constă în faptul că ea acoperă, sub aspect 
axiologic, întregul traseu al fiinţării dreptului. În mod 
îndreptăţit, putem aprecia că ea este o categorie juridi-
că mai largă, pentru că înglobează nu numai elemente 
social-psihologice, ci şi semnificaţia juridică a compor-
tamentului uman, nivelul înalt al elaborării dreptului şi 
perfecţionării legislaţiei, legalităţii şi eficienţei practice 

alorile încorporate în normele de drept consti-
tuie un reper permanent al fenomenului juridic. 

juridice, claritatea şi precizia dispoziţiilor lui etc.4. 
Locul şi rolul valorilor în dezvoltarea societăţii, dar 

şi în manifestarea condiţiei umane, s-au manifestat în 
funcţie de condiţiile istorice concrete pe care le-a avut 
societatea. În istoria societăţii, importanţa care a fost 
atribuită diferitelor tipuri de valori se explică prin fap-
tul că acestea au contribuit la rezolvarea unor trebuinţe 
şi aspiraţii ale unui anumit timp. În felul acesta, s-au 
constituit diferite sisteme ierarhice de valori, ordona-
rea lor având loc după semnificaţia lor pentru om, ca 
individ şi comunitate, dar şi după importanţa acordată 
de oameni. 

Mediul cultural este un mediu axiologic, care are 
drept funcţie esenţială şi funciară modelarea omului şi 
a societăţii, orientarea acţiunii, comportamentului şi 
conduitei umane spre căile recunoscute ca fiind juste, 
eficiente şi în acord cu viziunea axiologică existentă. 
Dreptul, în viziunea lui Andrei Petre, este un concept 
cultural care face posibilă aplicarea valorii realităţii 
faptelor. Cu privire la acest aspect, filosoful şi sociolo-
gul român va sublinia următoarele: „În sfera valorii in-
tră fenomenul cultural juridic prin faptul că raportează 
realitatea la valoarea supremă, care este cultura, după 
noi. Prin urmare, dreptul este un concept de relaţie pen-
tru realizarea valorii şi pentru aplicarea ei unei realităţi 
juridice”5.

Axiologia juridică are ca obiect cercetarea valorii 
în drept sub aspectul determinării sale, a structurii şi a 
finalităţilor sale. Cercetarea valorilor juridice formează 
obiectul mai multor ştiinţe ale dreptului sau comple-
mentare dreptului. Petre Andrei sublinia în acest sens 
că „valorile juridice pot constitui obiectul unei ştiinţe a 
dreptului, al unei sociologii juridice şi al unei filosofii 
a dreptului, după cum le studiem ca fenomene formale, 
raţionale, impuse de stat, ca fenomene sociale regulati-
ve ale realităţii sociale sau concepte abstracte ale vieţii 
practice”6. Semnificaţiile pe care le capătă valoarea în 
drept pot fi abordate sub aspect istoric, epistemologic 
şi axiologic. 

Privind statutul şi semnificaţia valorii, Tudor Vianu 
remarca faptul că valoarea are ca trăsătură fundamenta-
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lă generalitatea şi idealitatea sa, trăsătură care are rolul 
de a fi obiect pur al gândirii şi de valoare supraordona-
tă; aceasta din urmă reprezintă eidosul sau paradigma 
pentru celelalte valori, care fiecare se revendică în mod 
propriu de la aceasta, fără a se confunda într-un fel. În 
legătură cu valoarea supraordonată, gânditorul român 
arăta că aceasta nu este nici teoretică, nici estetică, nici 
politică; ea este supraordonată tuturor acestora şi oferă 
fiecăreia dintre ele o culoare aparte7.

Asupra încercărilor înregistrate în istoria proble-
mei, de formare a unei percepţii unitare şi sistematice 
asupra lumii valorilor, a ierarhiei lor, viziunea filoso-
fică a lui Platon este aceea care oferă aceste deschi-
deri, care îşi găsesc cu prisosinţă ecoul în axiologia 
contemporană a dreptului. Astfel, concepţia lui Pla-
ton asupra valorilor, privite ca entităţi ideale în sine, 
mizează pe o valoare care, prin generalitatea şi idea-
litatea sa, este una supraordonată altora, reprezentând 
de fapt principiul ontic al existenţei celorlalte valori, 
care se obiectivează în lumea realului, însă venind 
din lumea inteligibilului. 

Acest principiu al întruchipării esenţelor ideale şi al 
manifestării lor în lumea valorilor determinate repre-
zintă un criteriu de valoare. În literatura de specialita-
te, se arată că, deoarece valorile în mod esenţial sunt 
acelea care fac ca societatea să fiinţeze şi să se afirme, 
acest rol intrinsec pe care îl au valorile reprezintă un 
„operator de coeziune”, semnificaţie care este pusă în 
evidenţă de relaţia unu-multiplu. Conform acestui sce-
nariu, arată I.Biriş, lumea valorilor poate fi imaginată 
ca fiind organizată piramidal. Astfel, „la vârful pirami-
dei se află valorile intrinseci, valorile-scop, cele care 
conferă unitate, iar la baza piramidei găsim diversitatea 
valorică, multiplicitatea domeniilor în care se încar-
nează unitatea. Această structură este comună oricărui 
domeniu, fie că vorbim de domeniul dreptului, de acela 
al moralei, al politicii sau esteticii etc., fie că vorbim de 
registrul ştiinţei, considerat adesea „neutru” din punct 
de vedere axiologic”8. 

Cristina Maria Boldurean este de părere că structura 
piramidală se configurează în cadrul oricărei ştiinţe dis-
punând de o perspectivă axiologică şi de o ierarhizare a 
conceptelor, ipotezelor şi teoriilor după criteriile valorii 
de cunoaştere9.

Pornind de la această structură, se consideră că în 
sfera dreptului intră câteva valori fundamentale şi o 
multitudine de valori instrumentale.Valorile fundamen-
tale îşi găsesc expresia în statele moderne – în Consti-
tuţie, iar în societăţile arhaice – în cutume. În funcţie 
de comandamentele principale ale valorilor intrinseci, 
valorile instrumentale au rolul de a reglementa viaţa 
concretă a membrilor unei comunităţi. Dacă valorile 
fundamentale sunt impregnate şi cu alte valori (mora-
le, religioase etc.), valorile instrumentale au o specifi-
citate sporită, fapt care demonstrează ireductibilitatea 
domeniului. Concluzia, care se degajă, este aceea că la 
nivelul valorilor fundamentale funcţionează un sincre-
tism axiologic, unde ipostazele ontologice se manifestă 
în diferite întruchipări ale valorilor; la acest nivel on-
toaxiologic, valoarea Justului este impregnată de cea a 

Binelui din domeniul eticii, sau de cea a Adevărului din 
domeniul ştiinţei. 

Diferitele valori, pe care le găsim în speciile dreptu-
lui, la nivelul de jos al piramidei, au un caracter pronun-
ţat juridic, chiar dacă pot fi apreciate şi din perspectivă 
morală. Este vorba, de exemplu, de dreptul familiei, 
dreptul comercial etc. John Stuart Mill era de părere 
că valorile fundamentale au un statut aparte, ele putând 
fi considerate scopuri ultime sau principii prime, care 
au funcţii întemeietoare şi drept urmare, numai valori-
le instrumentale pot fi supuse unei cercetări ştiinţifice, 
empirice10. 

Referenţialitatea ontoaxiologică pe care o implică 
fenomenele juridice, dreptul în general, se referă în 
principiu la faptul că valoarea juridică funcţionează sub 
semnul a două registre: al raţiunii şi al intenţionalităţii. 
Totodată, axiologicul se exprimă în esenţă prin acte de-
ziderative. „Conţinutul specific al axiologicului, după 
Petre Iluţ, ar consta în însuşirea valorilor de a se mani-
festa ca principii generale despre dezirabil, având func-
ţii de orientare a acţiunilor grupale ori individuale”11.

Vieţuirea umană, arată Lucian Blaga, are loc în 
două orizonturi, unul al lumii date şi unul al misteru-
lui; despre acesta din urmă, gânditorul român spune că 
reprezintă „un prius, un implicat anterior oricărui act 
teoretic deplin”12. Ioan Biriş, referindu-se la viziunea 
lui Blaga, reţine că valorile fundamentale prin dimen-
siunea lor deziderativă, se aşază în orizontul misteru-
lui, având primat întemeietor în raport cu valorile in-
strumentale, situate în orizontul „datului”, observabil 
şi abordabil ştiinţific, raţional13. Rezultă că „modurile 
ontologice” fiinţează în zona misterului; ele au funcţii 
întemeietoare, arhetipale şi sunt puţine la număr, însă 
lumea pluralităţii şi specificităţilor este caracteristică 
orizontului „datului”. 

Huisman arată că anterioritatea şi preeminenţa în 
locul cel mai înalt al valorilor în drept aparţine ideii 
de justiţie, care reprezintă o valoare supremă. Celelal-
te valori ale dreptului sunt descendentele acestei valori 
supreme. Cristina Boldurean este de părere că în do-
meniul ordonării valorilor pot fi aplicate trei criterii, 
şi anume: criteriul istorico-ontologic, criteriul teleo-
logic şi criteriul funcţional sau instrumental14. Primul 
criteriu, cel istorico-ontologic, are în vedere demersul 
reflexiv operat asupra temeiurilor primare, a valorilor 
juridice, având ca reper descifrarea laturii ontologice, 
care cuprinde construcţii deziderative, ideative, trans-
cendente, toate acestea dând conţinut acestor valori. 
După atare criteriu, în istoria gândirii juridice aceste 
valori sunt considerate întemeietoare.

Lista valorilor juridice, din categoria celor înteme-
ietoare, cu toate că diferă de la o concepţie filosofică 
la alta, nu este prea mare; o trecere în revistă a acestor 
valori este următoarea: la Platon – valoarea primor-
dială este „ binele”; la Aristotel – „justiţia”; la Cicero 
– „ordinea”; la Toma D΄Aquino – „binele comun”; la 
Th.Hobbes – „securitatea”; la Kant – „libertatea”; la 
Hegel – „statul”.

După criteriul teleologic, valorile fundamentale ale 
dreptului sunt trei valori-scop, şi anume: justiţia, secu-
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ritatea juridică şi binele comun înţeles ca utilitate; apli-
cându-se criteriul funcţional (instrumental), valorile 
fundamentale capătă diverse ipostaze valorice, exerci-
tând o determinare de orientare şi promovare a valori-
lor în întregul sistem al dreptului. Acest criteriu pune 
în evidenţă valorile instrumentale, care sunt mijloace 
pentru realizarea valorilor centrale.

Sistemul de valori, pe care dreptul îl configurează şi 
îl consacră, cuprinde valoarea supremă juridică şi valo-
rile-mijloace juridice; în drept normele sunt sancţionate 
ca valori, iar legile intră în categoria valorilor-mijloa-
ce juridice. Subsistemul valorilor-mijloace juridice se 
află în relaţie sistemică cu valoarea supremă juridică, 
care este justiţia, aceasta, la rândul său, fiind în legătură 
funciară cu demnitatea individului şi cu raţiunea regle-
mentărilor sociale şi organizaţionale.Valorile-mijloace 
juridice servesc unui scop, care le garantează valabi-
litatea, scopul fiind o realizare socială. În viziunea lui 
Petre Andrei, materialul valorilor juridice, adică mate-
rialul de fapte asupra cărora se aplică valorile juridice, 
constituie fapte de drept, iar studiul acestora reprezintă 
obiectul ştiinţei dreptului: „dreptul ca ştiinţă se ocupă 
cu fapte de drept, cu fapte ca obiecte ale valorii”15.

Gândirea contemporană în domeniu subliniază fap-
tul că, în ordinea întâietăţii, în prima serie intră valorile- 
scop; din aceasă perspectivă, o construcţie juridică im-
plică, de regulă, trei valori-scop, şi anume: justiţia, se-
curitatea juridică şi binele comun sau utilitatea16. După 
aceste valori fundamentale, deci în a doua serie, intră 
valorile-mijloc care sunt instrumentale, în sensul că au 
menirea de a participa la realizarea valorilor fundamen-
tale. La nivelul valorilor-mijloc există o multiplicitate şi 
o diversitate a valorilor juridice, care se reflectă în valo-
rile promovate de toate ramurile unui sistem juridic.

În istoria problemei, Emile Brehier este de părere că 
mutaţia esenţială care s-a produs în cercetarea valorilor 
a fost trecerea de la analiza judecăţilor de valoare la 
cercetarea valorii propriu-zise, şi la stabilirea „structu-
rii ternare” care există în orice valoare. Gânditorul con-
sideră că valoarea are o structură complexă, ea unind 
într-o legătură indisolubilă un ecou al transcendentului 
cu un creator, o operă şi un evaluator17. 

Fiinţarea valorilor implică un orizont ontologic de 
tip relaţional; într-adevăr „valoarea nu este suportul său 
material sau ideal, nici simpla dorinţă a subiectului, ci 
relaţia care se stabileşte între oameni prin raportare la 
respectivele suporturi”18. De exemplu, privind valoarea 
de legalitate, Tudor Vianu remarcă faptul că „legale nu 
sunt niciodată persoanele sau acţiunile lor. Legale pot fi 
numai raporturile dintre persoane, considerate din pri-
cina cristalizării lor după norme stabilite de drept şi din 
aceea a rezistenţei lor, ca nişte lucruri”19. 

Prin urmare, în structurarea unei valori intervin 
următoarele elemente: un creator, operele şi subiectul 
care apreciază. Centrul de greutate, care determină 
structura unei valori, o reprezintă relaţia care se stabi-
leşte între oameni. Prin intermediul normelor, valorile 
juridice au menirea să reglementeze diferitele acţiuni 
ale oamenilor. Realitatea socioumană cuprinde o diver-
sitate de relaţii şi acţiuni între oameni, pe care dreptul 

le transpune, la nivel juridic, în valori şi norme. Cir-
cumscrierea acestor acţiuni în valori şi norme juridice 
are loc în mod specific, în funcţie de fiecare ramură de 
drept. Diferenţierea diverselor tipuri de valori poate fi 
făcută având în vedere esenţa structurală a valorii, adi-
că temeiul său relaţional.

În viziunea juristului italian Giorgio del Vecchio, 
acţiunile umane pot fi evaluate ţinând seama de două 
aspecte, şi anume: dacă este pus accentul pe relaţia din-
tre acţiunile aceluiaşi subiect sau dacă este pus pe re-
laţia dintre subiect şi ceilalţi subiecţi. În prima situaţie, 
subiectul însuşi poate compara acţiunile sale între ele, 
în raport cu valorile şi normele la care el aderă. Su-
biectul, de exemplu, poate să aprecieze dacă acţiunea 
sa este în acord cu accesul la o anumită valoare – valoa-
rea economică, materială, sau la valoarea adevărului, 
valoarea binelui etc., aşa cum este cazul acţiunilor cu 
caracter religios. În a doua situaţie, subiectul trebuie să 
ţină seama de efectele acţiunilor sale asupra celorlalţi, 
situaţie care cere o mai accentuată obiectivitate. Prin 
urmare, acţiunea juridică are în vedere cadrul relaţiei 
dintre indivizi, ea trebuind să fie în acord atât cu im-
perativul subiectului în situaţie, cât şi cu imperativele 
subiecţilor care constituie comunitatea. Se consideră că 
principalele trăsături distinctive ale valorilor juridice 
sunt: gradul mai mare de obiectivitate, bilateralitatea, 
caracterul coercitiv, imperativitatea.

Valorile care au în vedere subiectul şi acţiunile aces-
tuia au un grad ridicat de subiectivitate şi unilaterali-
tate, aşa cum este cazul valorilor morale, religioase şi 
estetice, care pretind ceva îndeosebi de la subiectul în 
cauză. Spre deosebire de acestea, valorile juridice pun 
accent pe relaţia cu ceilalţi, se caraterizează prin bilate-
ralitate şi au un grad sporit de obiectivitate. 

Un alt caracter specific valorilor şi normelor juridi-
ce este caracterul coercitiv; însă, aşa cum s-a observat, 
e vorba de o coerciţie prin sancţiune, deci de norme 
care prescriu în mod obligatoriu sancţiunea la încălca-
rea lor20. Valorile şi normele juridice se caracterizează 
prin imperativitate; aceasta înseamnă că normele fiind 
coercitive, sunt în acelaşi timp şi imperative. Raportul 
de tip juridic impune o obligaţie, aceasta fie în sens po-
zitiv constructiv, sau în sens negativ, prohibitiv. 

Aşa cum am arătat, valorile juridice se clasifică în 
valori fundamentale şi valori instrumentale; valorile 
din nucleul valorilor fundamentale au rol de „univer-
sali”, iar valorile instrumentale au rol de „particulari”; 
între cele două niveluri predomină o relaţie de impli-
care reciprocă, eficacitatea acestei relaţii fiind predo-
minant simbolică. Trebuie făcută distincţia între nor-
mele juridice şi imperative21, cu toate că mulţi autori le 
consideră în unitate. Într-adevăr, opinia generală este că 
o normă juridică cuprinde trei elemente: ipoteza, dis-
poziţia şi sancţiunea; se recunoaşte că sancţiunea, prin 
imperativele ei, reprezintă trăsătura distinctivă pentru a 
diferenţia normele juridice de cele morale. 

I. Biriş a căutat să reprezinte în mod distinct normele 
imperative; el consideră că normele sunt prin excelenţă 
reguli, deci condiţii de posibilitate pentru actele juridi-
ce, în timp ce imperativele (sancţiunile) se constituie 
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în mijloace efective de reglementare a actelor juridice. 
Astfel, se consideră că există o diferenţă ontologică în-
tre norme şi imperative (grad de realitate), alături de 
diferenţa de funcţionalitate, în acest sens, faptele juri-
dice empirice reprezentând o joncţiune între norme şi 
imperative.

Cristina Boldurean arată că în activitatea de cunoaş-
tere a dreptului, adevărul reprezintă o valoare supre-
mă, o ţintă către care tinde orice demers al cunoaşterii, 
fapt care se petrece şi în domeniul dreptului şi care are 
menirea realizării valorii sale specifice care este drep-
tatea sau justiţia. Privit în deplinătatea sa, adevărul re-
prezintă o valoare absolută; el are drept caracteristici 
evidenţa, necesitatea, universalitatea şi obiectivitatea. 
Dacă cunoaşterea ajunsă la deplinătatea sa semnifică o 
siguranţă absolută, cunoaşterea obişnuită are o siguran-
ţă relativă, care poate fi apreciată prin valori de proba-
bilitate22. Asemănător cu acest scenariu ideativ, asupra 
adevărului, se poate vorbi despre valoarea specifică 
dreptului, care este justiţia.

Autoarea mai sus-menţionată, vorbind despre valo-
rile în drept, le clasifică în două categorii mari: valoa-
rea-ideal şi valorile particulare. Operaţionalitatea mo-
delului relaţiei valoare-ideal/valori particulare reflectă 
densitatea referenţialităţii valorii ideale în mulţimea 
valorilor particulare; acestea din urmă sunt considerate 
imanent direcţionate de valoarea-ideal, de valoarea ge-
nerală, care are un caracter social. Se consideră că în-
săşi structura piramidală a valorilor în drept ilustrează 
ierarhizarea, adică structura, statutul şi funcţionalitatea 
valorilor, iar în funcţie de acestea, semnificaţia lor. În 
ordinea demersului axiologic, dacă judecata de existen-
ţă este una descriptivă, constatativă, descriind faptele, 
adică „ceea ce este”, judecata de valoare este una apre-
ciativă, ea având ca suport semnificaţia imperativ-opta-
tivă, cuprinsă în semantica verbului ,,a trebui”23. 

În universul experienţei axiologice, are loc atât con-
statarea valorii, cât şi judecata de valoare. Sub aspect 
ontologic, sensibilitatea axiologică creativă este sursa 
sau temeiul constituirii valorii; judecata de valoare este 
demersul reflexiv asupra sensibilităţii axiologice, apli-
cat asupra valorii create. La rândul ei, valorizarea este 
demersul practic de recunoaştere a valorilor prin comu-
nicare, explicare şi motivare.

Există o opoziţie între faptele reale şi caracterul 
ideal al valorilor generale. Însă în decursul timpului se 
schimbă atât societatea, cât şi spiritul uman. Şi oare-
cum se schimbă şi caracterul ideal al valorilor generale. 
Caracterul ideal al valorii, ca absolut al gândirii, pe par-
cursul timpului se materializează într-un ideal imediat, 
într-un ideal pe măsura posibilităţilor lui de înfăptuire. 
Valoarea-ideal în drept este ideea de justiţie; dreptul cu-
prinde totalitatea valorilor generate, cauzate sau deter-
minate de valorile supraordonate; această determinare 
operează pe tot parcursul fiinţării dreptului, a realizării 
dreptului, lucrând şi asupra temeiurilor sale empirice.

În literatura de specialitate, se arată că valorile fun-
damentale ale dreptului au următoarele caracteristici: 
sunt indistincte, intrinseci, teleologice, nedemonstrabi-
le şi transsubiective24. 

Caracterul indistinct al valorilor juridice fundamen-
tale este dat de interrelaţia funciară dintre ele. Astfel, 
justul imprimă accente valorice conceptului de drep-
tate, prin încărcătura sa indistinctă de interrelaţie cu 
binele din morală şi cu adevărul din ştiinţă. Referen-
ţialitatea justului, care se sprijină pe această interrela-
ţie valorică, se obiectivează la nivel empiric prin fapte 
de drept. Valorile sunt entităţi de relaţie, iar conţinutul 
valorilor este tot un raport între aceste entităţi, deci un 
fapt de relaţie. 

Valorile fundamentale sunt în acelaşi timp valori-
scop, ceea ce înseamnă că atunci când are loc realizarea 
faptului de drept în mod corect, valoarea se transpune 
în fapt, ca rezultat al acestuia.Valorile fundamentale au 
caracter de valori-postulat, atunci când statutul lor nu 
este afectat; deoarece aceste valori sunt echivalente en-
tităţilor primordiale, ele poartă în sine propria raţiune 
de a fi, deci au propriul lor scop; ele au evidenţa ade-
vărului, deci nu reclamă demonstraţii, dar nici nu admit 
demonstraţii, conţinutul lor fiind transferat faptelor de 
drept. O trăsătură comună valorilor în drept este trans-
subiectivitatea; aceasta referindu-se la poziţia valorii în 
raport cu indivizii cărora ea le legitimează comporta-
mentul după criterii fixate social. 
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SUMMArY
In the present article there are analyzed the legal and penal implications of the Penal Code completion 

with articles 1751 and 2082, as well as the completion of par.(3) art.206 PC RM with letter e1) and the 
completion of art.2081 PC RM. It is revealed that it is not appropriate the incrimination of any advanced 
meeting with a child with a view to commit any sexual offenses against him, if the proposal was followed 
by material acts leading to such a meeting. It is argued that the committed will form a competition of the 
offence under art. 1751 PC RM with the one of the offences stipulated at art.171-175, 2081, 2082 PC RM, 
in the case if the person, who is proposing to the child to meet with a view to commit any sexual offenses 
against him, actually commits subsequently such an offense with the child. It is also demonstrated why 
in the meaning of art.2082 PC RM, by “sexual services” must be understood intercourse, homosexuality 
or sexual lust satisfaction by perverse forms.

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

ACTE  LEGISLATIVE:
IMPLICAŢII  jURIDICO-PENALE 

Partea II

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

3. Conform alin.(3) art.II al Legii nr.73/2012, Co-
dul penal a fost completat, astfel încât după art. 175 a 
fost introdus art. 1751 cu următorul cuprins:

„Articolul 1751. Acostarea copiilor în scopuri se-
xuale

Propunerea, inclusiv prin intermediul tehnologiilor 
de informare şi de comunicare, a unei întâlniri cu un 
copil în scopul săvârşirii împotriva acestuia a oricărei 
infracţiuni cu caracter sexual, dacă propunerea a fost 
urmată de fapte materiale care conduc la o astfel de 
întâlnire, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.”

Trebuie de menţionat că, iniţial, s-a dorit ca artico-
lul în cauză să aibă un alt cuprins:

„Articolul 1751. Racolarea copiilor în scopuri se-
xuale

Propunerea prin intermediul tehnologiilor de infor-
mare şi comunicare a unei întrevederi cu persoana care 
nu a atins vârsta de 16 ani în scopul săvârşirii oricăror 
acţiuni cu caracter sexual, dacă propunerea a fost ur-
mată de fapte materiale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 
500 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremune-
rată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau 
cu închisoare de până la 5 ani”1.

Astfel, făcând abstracţie de sancţiunea de la art.1751 
CP RM, comparând varianta iniţială şi cea finală a arti-
colului dat, putem stabili următoarele deosebiri:

1) în denumirea articolului, termenul „racolarea” a 
cedat locul termenului „acostarea”;

2) în dispoziţia articolului, cuvintele „inclusiv prin 
intermediul tehnologiilor de informare şi de comuni-
care” au substituit sintagma „prin intermediul tehnolo-
giilor de informare şi comunicare”;

3) în dispoziţia articolului, cuvintele „a unei întâl-
niri” a înlocuit expresia „a unei întrevederi”;

4) în dispoziţia articolului, sintagma „persoana care 
nu a atins vârsta de 16 ani” a cedat locul cuvintelor „un 
copil”;

5) în dispoziţia articolului, cuvintele „în scopul să-
vârşirii oricăror acţiuni cu caracter sexual” au substi-
tuit sintagma „în scopul săvârşirii oricăror acţiuni cu 
caracter sexual”;

6) în dispoziţia articolului, cuvintele „dacă propu-
nerea a fost urmată de fapte materiale care conduc la o 
astfel de întâlnire” au înlocuit expresia „dacă propune-
rea a fost urmată de fapte materiale”.

În ce priveşte propunerile de modificare a variantei 
iniţiale a art.1751 CP RM, specificate mai sus la pct.2) 
şi 4), considerăm că acestea presupun devierea de la 
textul Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia 
copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor 
sexuale, încheiate la Lanzarote la 25.10.2007. În prin-
cipiu, este admisibilă o asemenea deviere, ca expresie 
a suveranităţii legislative a Republicii Moldova. To-
tuşi, nu înţelegem care au fost argumentele ce au stat 
la baza devierii în cauză.

Înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.73/2012, 
fapta, care este incriminată actualmente în art.1751 CP 
RM, era calificată, după caz, ca pregătire de infracţi-
unile cu caracter sexual2 (atunci când persoana, care-i 
propune copilului o întâlnire în scopul săvârşirii împo-
triva acestuia a oricărei infracţiuni cu caracter sexual, 
este cea care urmăreşte să săvârşească ulterior o ase-
menea infracţiune cu acel copil) sau ca organizare sau 
complicitate la infracţiunile cu caracter sexual (atunci 
când persoana, care-i propune copilului o întâlnire în 
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scopul săvârşirii împotriva acestuia a oricărei infrac-
ţiuni cu caracter sexual, este cea care organizează sau 
ajută la săvârşirea de către o altă persoană a unei ase-
menea infracţiuni cu acel copil). În acest fel, prin adop-
tarea art.1751 CP RM, legiuitorul a asimilat pregătirea 
de infracţiune (organizarea infracţiunii; complicitatea 
la infracţiune) unei infracţiuni consumate (unui autorat 
la infracţiune). Deşi comportă acest specific, fapta pre-
văzută la art.1751 CP RM nu este unică în felul ei.

De exemplu, la alin.(2) art.141 CP RM, se prevede 
răspunderea, printre altele, pentru pentru angajarea, 
instruirea, finanţarea sau altă asigurare a mercenarilor, 
în scopul folosirii lor într-un conflict armat, în acţiuni 
militare sau în alte acţiuni violente orientate spre răs-
turnarea sau subminarea orânduirii constituţionale ori 
violarea integrităţii teritoriale a statului. De asemenea, 
la art.2791 CP RM, se stabileşte răspunderea pentru: 
recrutarea în scop terorist, adică solicitarea adresată 
unei persoane de a comite sau de a participa la pregă-
tirea ori comiterea unei infracţiuni cu caracter terorist, 
sau de a se asocia la o organizaţie sau un grup, cu in-
tenţia sau cunoscând că această solicitare este făcută în 
scopul de a contribui la comiterea unei sau mai multor 
infracţiuni cu caracter terorist (alin.(1)); instruirea în 
scop terorist, adică furnizarea de instrucţiuni cu privire 
la fabricarea sau utilizarea dispozitivelor ori substanţe-
lor explozive, a armelor de distrugere în masă, a dispo-
zitivelor ori materialelor radioactive, a armelor de foc 
ori a altor arme sau substanţe nocive ori periculoase 
sau cu privire la alte metode ori tehnici specifice, cu 
intenţia sau cunoscând că această furnizare este făcută 
în scopul de a contribui la comiterea unei sau mai mul-
tor infracţiuni cu caracter terorist (alin.2)); procurarea, 
păstrarea, producerea, transportarea sau furnizarea de 
arme, muniţii, alte dispozitive sau mijloace distructi-
ve, arme biologice, substanţe nocive ori periculoase, 
înlesnirea trecerii frontierei de stat, găzduirea, facili-
tarea pătrunderii în zone cu acces limitat, culegerea, 
deţinerea în scopul transmiterii ori punerea la dispozi-
ţie de date despre obiective-ţintă, precum şi acordarea 
altui suport, sub orice formă, cu intenţia sau cunoscând 
că aceste acţiuni sunt săvârşite în scopul de a contribui 
la comiterea unei sau mai multor infracţiuni cu carac-
ter terorist (alin.(3)).

Totuşi, în comparaţie cu infracţiunile prevăzute la 
alin.(2) art.141 şi art.2791 CP RM, infracţiunea spe-
cificată la art.1751 CP RM presupune că influenţarea 
este exercitată nu asupra unui potenţial infractor (care 
ar urma să săvârşească o infracţiune), dar asupra unei 
potenţiale victime (în a cărei privinţă urmează să fie 
săvârşită o infracţiune).

În acest sens, infracţiunea prevăzută la art.1751 CP 
RM prezintă anumite similitudini cu infracţiunea de 
organizare a cerşetoriei (art.302 CP RM): făptuitorul 
urmăreşte ca asupra victimei să fie săvârşită o ilegali-
tate. Totuşi, în cazul infracţiunii specificate la art.302 

CP RM, făptuitorul urmăreşte ca asupra victimei să fie 
săvârşită nu o infracţiune, dar o faptă imorală – folosi-
rea în cerşetorie.

De asemenea, infracţiunea prevăzută la art.1751 CP 
RM se aseamănă sub anumite aspecte cu infracţiunile 
specificate la art.208 şi 209 CP RM: făptuitorul exer-
cită influenţarea asupra unor victime minore. Totuşi, 
în ipoteza infracţiunilor prevăzute la art.208 şi 209 CP 
RM, influenţarea se exercită pentru ca victimele mi-
nore să săvârşească ulterior anumite fapte ilegale sau 
imorale, nu pentru ca ulterior asupra victimelor minore 
să fie săvârşite infracţiuni.

După prezentarea acestor aspecte comparative, 
vom menţiona că nu oricare activitate de pregătire de 
infracţiune (organizare a infracţiunii; complicitate la 
infracţiune) merită a fi asimilată cu o infracţiune con-
sumată. Trebuie să ne aflăm în prezenţa unei pregătiri 
(organizări; complicităţi) de o infracţiune suficient de 
periculoasă, pentru a motiva oportunitatea incrimină-
rii distincte a unei activităţi de pregătire de infracţiune 
(organizare a infracţiunii; complicitate la infracţiune) 
asimilate cu o infracţiune consumată. 

În acest sens, considerăm că nu era oportună incri-
minarea oricărei propuneri de întâlnire cu un copil în 
scopul săvârşirii împotriva acestuia a oricărei infracţi-
uni cu caracter sexual, dacă propunerea a fost urmată 
de fapte materiale care conduc la o astfel de întâlnire. 
Considerăm mai reuşită varianta iniţială a art.1751 CP 
RM, care a presupus incriminarea numai a propunerii 
prin intermediul tehnologiilor de informare şi comu-
nicare a unei întrevederi cu persoana care nu a atins 
vârsta de 16 ani în scopul săvârşirii oricăror acţiuni cu 
caracter sexual, dacă propunerea a fost urmată de fapte 
materiale.

Nu este deloc întâmplător că – în textul Convenţiei 
Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva 
exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, încheiate la 
Lanzarote la 25.10.2007 – se insistă tocmai pe incri-
minarea propunerii făcute cu intenţie de către un adult, 
prin intermediul tehnologiilor de comunicare şi infor-
mare, pentru a contracta un copil care nu a împlinit vâr-
sta prevăzută de alin.(2) art.18 al Convenţiei, în scopul 
comiterii asupra acestuia a oricărei infracţiuni dintre 
cele prevăzute la lit.a) alin.(1) art.18 sau la lit.a) alin.
(1) art.20 ale Convenţiei, dacă propunerea a fost urma-
tă de fapte materiale care conduc la o acea întâlnire. 
Or, anume prin utilizarea tehnologiilor de comunicare 
şi informare (de exemplu, prin intermediul unei reţele 
de telecomunicaţii pentru distribuirea de mesaje către 
un public nespecificat), este mai facil şi mai accesibil 
ca făptuitorul să stabilească contactul cu un număr mai 
mare de potenţiale victime minore. Respectiv, în lipsa 
utilizării tehnologiilor de comunicare şi informare (de 
exemplu, prin comunicare directă cu victima), o astfel 
de posibilitate este mult mai redusă.

Drept urmare, recomandăm ca dispoziţia de la 
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art.1751 CP RM să fie modificată, astfel încât cuvintele 
„inclusiv prin intermediul tehnologiilor de informare 
şi de comunicare” să fie substituite prin sintagma „prin 
intermediul tehnologiilor de informare şi comunica-
re”.

În alt context, am consemnat supra că, printre de-
osebirile dintre varianta iniţială şi cea finală a art.1751 
CP RM, se numără următoarea: în dispoziţia artico-
lului, sintagma „persoana care nu a atins vârsta de 16 
ani” a cedat locul cuvintelor „un copil”, cuvinte de-
semnând o persoană care nu a atins vârsta de 18 ani.

Este adevărat că, la alin.(2) art.18 al Convenţiei 
Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva 
exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, încheiate la 
Lanzarote la 25.10.2007, se arată că fiecare Parte va 
decide vârsta până la care sunt interzise relaţiile sexu-
ale cu un copil. 

De exemplu, în art.1 al Raportului Comisiei Comu-
nităţilor Europene în temeiul art.12 din Decizia-cadru 
a Consiliului Uniunii Europene din 22.12.2003 privind 
combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a porno-
grafiei infantile, adoptat la Bruxelles, la 16.11.20073, 
se relevă că vârsta consimţământului sexual variază în 
legislaţia statelor-membre ale Uniunii Europene de la 
vârsta de 13 ani în Spania la 17 ani în Irlanda (Austria 
– 14 ani, Belgia – 16 ani, Republica Cehă – 15 ani, 
Danemarca – 15 ani, Estonia – 14 ani, Finlanda – 16 
ani, Franţa – 15 ani, Germania – 16 ani, Ungaria – 14 
ani, Irlanda – 17 ani, Italia – 14 ani, Letonia – 16 ani, 
Lituania – 14 ani, Luxemburg – 16 ani, Olanda – 16 
ani, Polonia – 15 ani, Slovacia – 15 ani, Slovenia – 15 
ani, Spania – 13 ani, Suedia – 15 ani, Regatul Unit al 
Marii Britanii – 16 ani).

În Codul penal al Republicii Moldova, nu există o 
concepţie unitară în privinţa vârstei consimţământu-
lui sexual: în conformitate cu art.174 şi 175 CP RM, 
această vârstă este de 16 ani; potrivit art.2081 şi 2082 
CP RM, vârsta consimţământului sexual este de 18 
ani. Această discordanţă legislativă în legătură cu vâr-
sta consimţământului sexual are următoarele efecte: 
nu este aplicabil art.1751 CP RM în ipoteza propunerii, 
inclusiv prin intermediul tehnologiilor de informare şi 
de comunicare, a unei întâlniri cu un copil – care a 
atins vârsta de 16 ani, dar care nu a atins vârsta de 18 
ani – în scopul săvârşirii împotriva acestuia a uneia 
dintre infracţiunile prevăzute la art.174 şi 175 CP RM, 
dacă propunerea a fost urmată de fapte materiale care 
conduc la o astfel de întâlnire. În cazul dat, lipsind in-
fracţiunea-scop (şi anume, una dintre infracţiunile pre-
văzute la art.174 şi 175 CP RM), lipseşte implicit şi 
infracţiunea-mijloc (adică infracţiunea specificată la 
art.1751 CP RM).

O asemenea discordanţă nu ar fi apărut, dacă în 
varianta finală a art.1751 CP RM s-ar fi menţionat că 
victimă este persoana care nu a atins vârsta de 16 ani, 
adică s-ar fi păstrat concepţia privitoare la vârsta vic-

timei infracţiunii prevăzute la art.1751 CP RM, con-
cepţie care a existat în proiectul iniţial al Legii pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative (CP 
– art.172, 174, 175, ş.a.; CPP – art.10; ş.a.).

În alt context, în timpul examinării iniţiativei de 
completare a Codului penal cu art.1751 CP RM, de 
către Direcţia Juridică a Secretariatului Parlamentului 
Republicii Moldova a fost enunţată supoziţia că se va 
atesta un concurs de infracţiuni în cazul în care per-
soana, care-i propune copilului o întâlnire în scopul 
săvârşirii împotriva acestuia a oricărei infracţiuni cu 
caracter sexual, săvârşeşte ulterior o asemenea infrac-
ţiune cu acel copil4.

Confirmăm această supoziţie: cele săvârşite vor 
forma un concurs al infracţiunii prevăzute la art.1751 
CP RM şi al uneia dintre infracţiunile prevăzute la 
art.171-175, 2081, 2082 CP RM, în cazul în care per-
soana, care-i propune copilului o întâlnire în scopul 
săvârşirii împotriva acestuia a oricărei infracţiuni cu 
caracter sexual, săvârşeşte ulterior o asemenea infrac-
ţiune cu acel copil. Accentuăm că, în situaţia analizată, 
nu suntem în prezenţa unei duble sancţionări a acele-
iaşi fapte. Or, aşa cum reiese din dispoziţia art.1751 CP 
RM, săvârşirea oricărei infracţiuni cu caracter sexual 
reprezintă scopul infracţiunii prevăzute de acest arti-
col. Realizarea acestui scop depăşeşte cadrul infrac-
ţiunii specificate la art.1751 CP RM. Aceasta pentru 
că infracţiunea cu caracter sexual nu este absorbită de 
infracţiunea prevăzută la art.1751 CP RM. Răspunde-
rea se aplică în baza art.1751 CP RM, indiferent dacă 
şi-a găsit sau nu realizare scopul de săvârşire a oricărei 
infracţiuni cu caracter sexual. 

Săvârşirea oricărei infracţiuni cu caracter sexual nu 
trebuie confundată cu faptele materiale care conduc la 
o întâlnire cu victima minoră, fapte care urmează pro-
punerii adresate acesteia. Or, mecanismul de comitere 
a infracţiunii prevăzute la art.1751 CP RM presupune 
succesiunea următoarelor trei etape: 1) adresarea către 
un copil a propunerii, inclusiv prin intermediul tehno-
logiilor de informare şi de comunicare, de întâlnire cu 
acesta în scopul săvârşirii împotriva copilului în cauză 
a oricărei infracţiuni cu caracter sexual; 2) săvârşirea 
unor fapte materiale, care obiectivează propunerea 
adresată anterior şi care conduc la o întâlnire cu vic-
tima minoră (de exemplu: stabilirea locului şi timpu-
lui de întâlnire; deplasarea făptuitorului către locul de 
întâlnire; rezervarea de către făptuitor a unui spaţiu în 
vederea întâlnirii; întreprinderea de către făptuitor a 
unor acţiuni având scopul asigurării caracterului secret 
al întâlnirii cu victima minoră, etc.); 3) întâlnirea pro-
priu-zisă a făptuitorului cu victima minoră.

Dacă activitatea infracţională se va întrerupe înain-
te de a se încheia cea de-a treia etapă sus-nominalizată, 
vom fi în prezenţa tentativei la infracţiunea prevăzută 
la art.1751 CP RM.

Considerăm că nu contează care anume termen – 
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„întâlnire” sau „întrevedere” – se potriveşte mai mult 
pentru a desemna cea de-a treia etapă în desfăşurarea 
mecanismului de comitere a infracţiunii prevăzute la 
art.1751 CP RM. Până la urmă, cei doi termeni sunt 
sinonimi. Altceva este important: în sensul art.1751 CP 
RM, noţiunea de întâlnire presupune nu numai o între-
vedere în acelaşi punct topografic, dar şi o întrevedere 
virtuală, când făptuitorul şi victima se găsesc la dis-
tanţă unul de celălalt (de exemplu, în localităţi sau ţări 
diferite). Ultima ipoteză – când făptuitorul şi victima 
se află la distanţă unul de celălalt – este valabilă mai 
ales în situaţia în care subiectul infracţiunii prevăzute 
la art.1751 CP RM urmăreşte să săvârşească nu o in-
fracţiune oarecare cu caracter sexual, dar infracţiunea 
specificată la art.175 CP RM, atunci când aceasta se 
concretizează în: discuţii cu caracter obscen sau cinic 
purtate cu victima referitor la raporturile sexuale; de-
terminarea victimei să participe ori să asiste la spec-
tacole pornografice; punerea la dispoziţia victimei 
a materialelor cu caracter pornografic, etc. În aceste 
condiţii, infracţiunea prevăzută la art.175 CP RM este 
comisă prin intermediul tehnologiilor de informare şi 
de comunicare.

4. Potrivit alin.(4) art.II al Legii nr.73/2012, la 
art.206 CP RM, alin.(3) a fost completat cu litera e1), 
având următorul cuprins:

„e1) săvârşite asupra copilului care se află în îngri-
jirea, sub ocrotirea, sub protecţia, la educarea sau la 
tratamentul făptuitorului;”.

Considerăm oportună această completare a legii 
penale. Prevederi similare atestăm la lit.a) alin.(3) 
art.171 şi lit.a1) alin.(3) art.172 CP RM. În ipoteza să-
vârşirii infracţiunii asupra victimei care se află în în-
grijirea, sub ocrotirea, sub protecţia, la educarea sau la 
tratamentul făptuitorului, agravarea răspunderii penale 
este condiţionată de existenţa la momentul săvârşirii 
faptei, între făptuitor şi victimă, a unui raport special. 
Acest raport îi permite făptuitorului să aibă autoritate 
sau influenţă asupra victimei, ori să-i inspire încrede-
re. Săvârşirea de către persoana învestită cu asemenea 
responsabilităţi a infracţiunii asupra persoanei, care 
tocmai trebuie să se bucure de prezenţa făptuitorului 
şi de sprijinul lui, constituie dovada unei sporite peri-
culozităţi sociale a faptei şi a făptuitorului. De aceea, 
legiuitorul a considerat, şi pe bună dreptate, că atinge-
rea adusă, într-o astfel de situaţie, ordinii de drept este 
susceptibilă de un tratament agravant.

Este cazul de menţionat că exemple similare cu cel 
prevăzut la lit.e1) alin.(3) art.206 CP RM pot fi iden-
tificate în legea penală a altor state: potrivit pct.8° 
art.225-4-2 din Codul penal al Franţei din 22.07.19925, 
răspunderea pentru infracţiunea de trafic de persoane 
se agravează, dacă aceasta este comisă de un ascen-
dent legitim, natural sau adoptiv al victimei sau de 
o persoană care a deţinut anterior o autoritate asupra 
acestei victime; în acord cu lit.C) alin.(3) art.175/B din 

Codul penal al Ungariei din 31.12.19786, răspunderea 
pentru infracţiunea de trafic de persoane se agravează, 
dacă victimă este persoana aflată sub tratamentul me-
dical, tutela, curatela sau supravegherea făptuitorului; 
conform alin.2 art.281 bis din Codul penal al Boliviei 
din 11.03.19977, răspunderea pentru infracţiunea de 
trafic de persoane se agravează, dacă făptuitorul este 
părintele, tutorele sau persoana care exercită îngriji-
rea, supravegherea sau autoritatea asupra unui copil 
sau adolescent, etc.

Toate acestea demonstrează oportunitatea comple-
tării alin.(3) art.206 CP RM cu litera e1).

5. Conform alin.5 art.II al Legii nr.73/2012, la 
art.206 CP RM, la art.2081 CP RM, după cuvântul 
„vinderea,” a fost introdus cuvântul „procurarea”.

Considerăm oportună şi această completare a legii 
penale. Până la intrarea în vigoare a Legii nr.73/2012, 
procurarea de imagini sau alte reprezentări ale unui sau 
mai mulţi copii implicaţi în activităţi sexuale explicite, 
reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări 
ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de 
manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă electro-
nică, putea fi calificată drept complicitate la infracţiu-
nea prevăzută la art.2081 CP RM (atunci când această 
infracţiune se prezenta în modalităţile de distribuire, 
difuzare, oferire, vindere sau schimbare). Actualmen-
te, activitatea în cauză nu mai este o activitate contri-
butivă, fiind o activitate de autorat.

Accentuăm că, în sensul art.2081 CP RM, terme-
nul „procurare” desemnează nu numai activitatea de 
obţinere în posesie pentru sine de imagini sau alte 
reprezentări ale unui sau mai mulţi copii implicaţi în 
activităţi sexuale explicite, reale sau simulate, ori de 
imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale 
unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obsce-
nă, inclusiv în formă electronică. Or, conform lit.d) 
§1 art.9 al Convenţiei Consiliului Europei privind 
criminalitatea informatică, adoptate la Budapesta la 
23.11.20018 (ratificate prin Legea Republicii Moldova 
nr.6, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 
02.02.20099), fiecare parte va adopta măsurile legisla-
tive şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a 
incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, 
următorul comportament, atunci când acesta este co-
mis în mod intenţionat şi fără drept: fapta de a-şi pro-
cura sau de a procura pentru alte persoane materiale 
pornografice având ca subiect copii, prin intermediul 
unui sistem informatic. Considerăm că această inter-
pretare a noţiunii „procurare”, utilizate în art.2081 CP 
RM, este valabilă şi în cazul în care obiectul material 
sau imaterial al infracţiunii analizate îl reprezintă ima-
ginile sau alte reprezentări ale unui sau mai mulţi copii 
implicaţi în activităţi sexuale explicite, reale sau si-
mulate, ori imagini sau alte reprezentări ale organelor 
sexuale ale unui copil, reprezentate de manieră lascivă 
sau obscenă, care nu adoptă o formă electronică.
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Nu putem trece cu vederea că legiuitorul nu a luat 
în consideraţie în întregime prevederile Convenţiei 
Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva 
exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, încheiate la 
Lanzarote la 25.10.2007, în materie de incriminare a 
faptelor referitoare la pornografia infantilă. Astfel, din 
dispoziţiile de la lit.d) şi f) alin.(1) art.20 al Convenţiei 
în cauză, reiese că reprezintă modalităţi diferite, care nu 
se confundă: procurarea de pornografie infantilă pen-
tru sine sau pentru altul; obţinerea accesului cu bună 
ştiinţă, prin intermediul tehnologiilor informaţionale 
şi a comunicaţiilor, la pornografia infantilă. Conclu-
zia fiind următoarea: de sine stătător, art.2081 CP RM 
nu poate fi aplicat în cazul obţinerii accesului cu bună 
ştiinţă, prin intermediul tehnologiilor informaţionale 
şi a comunicaţiilor, la pornografia infantilă. Art.2081 
CP RM poate fi aplicat pentru procurarea, folosirea sau 
deţinerea de imagini sau alte reprezentări ale unui sau 
mai mulţi copii implicaţi în activităţi sexuale explicite, 
reale sau simulate, ori de imagini sau alte reprezentări 
ale organelor sexuale ale unui copil, reprezentate de 
manieră lascivă sau obscenă, inclusiv în formă elec-
tronică, dacă acestea au urmat obţinerii accesului cu 
bună ştiinţă, prin intermediul tehnologiilor informaţi-
onale şi a comunicaţiilor, la pornografia infantilă. În 
alţi termeni, dacă obţinerea accesului cu bună ştiinţă, 
prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi a co-
municaţiilor, la pornografia infantilă urmăreşte scopul 
procurării, folosirii sau deţinerii de imagini sau alte 
reprezentări ale unui sau mai mulţi copii implicaţi în 
activităţi sexuale explicite, reale sau simulate, ori de 
imagini sau alte reprezentări ale organelor sexuale ale 
unui copil, reprezentate de manieră lascivă sau obsce-
nă, inclusiv în formă electronică, atunci cele săvârşite 
pot fi considerate pregătire de infracţiunea de porno-
grafie infantilă, fiind calificate conform art.26 şi 2081 
CP RM.

Este adevărat că, potrivit alin.(4) art.20 al Con-
venţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor 
împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, 
încheiate la Lanzarote la 25.10.2007, fiecare Parte îşi 
poate rezerva dreptul de a nu aplica, integral sau par-
ţial, prevederile de la lit.f) alin.(1) al aceluiaşi articol, 
adică prevederile vizând obţinerea accesului cu bună 
ştiinţă, prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi 
a comunicaţiilor, la pornografia infantilă. Dar oare nu 
şi-a propus legiuitorul scopul să apere cât mai eficient 
dezvoltarea socială, spirituală şi morală a minorului? 
Sau, în acest caz, eficienţa nu trebuie să depăşească 
anumite limite?

6. Potrivit alin.(6) art.II al Legii nr.73/2012, după 
art.2081 CP RM a fost introdus art.2082 cu următorul 
cuprins:

„Articolul 2082. Recurgerea la prostituţia practicată 
de un copil

Beneficierea, contra oricăror avantaje materiale, de 

serviciile sexuale prestate de către o persoană despre 
care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 
18 ani,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.”
Exemplele din legislaţia penală comparată, care au 

putut servi la elaborarea art.2082 CP RM sunt: art.248 
din Codul penal al Olandei din 01.09.188610, ce stabi-
leşte răspunderea pentru fapta persoanei care, printre 
altele, prin oferirea de daruri sau prin promisiunea de 
a oferi bani sau bunuri, determină o persoană având 
o bună reputaţie – făptuitorul cunoscând sau presupu-
nând întemeiat că acestă persoană are o vârstă minoră 
– să ia parte la săvârşirea de acţiuni obscene sau să 
accepte că făptuitorul le săvârşeşte; § 203 din Codul 
penal al Norvegiei din 22.05.190211, ce prevede răs-
punderea pentru fapta persoanei care, oferind o pla-
tă, realizează un act sau contact sexual cu o persoa-
nă care nu a atins vârsta de 18 ani; art.10 al cap.6 din 
Codul penal al Suediei din 21.12.196212, ce stabileşte 
răspunderea pentru fapta persoanei care, oferind sau 
promiţând o remuneraţie, intră sau încearcă să intre în 
relaţii sexuale ocazionale cu persoana care nu a atins 
vârsta de 18 ani; § 203 din Codul penal al Danemarcei 
din 15.04.193013, ce prevede răspunderea pentru fapta 
unei persoane care, în calitate de client, intră în relaţie 
sexuală cu o persoană care nu a atins vârsta de 18 ani, 
pentru care prostituţia reprezintă singura sau principa-
la sursă de venituri, etc.

În alt context, trebuie de menţionat că, în proiectul 
iniţial al Legii pentru modificarea şi completarea unor 
acte legislative (Codul penal – art.172, 174, 175, ş.a.; 
Codul de procedură penală – art.10; ş.a.)14, art.2082 a 
avut un alt cuprins:

„Articolul 2082. Recurgerea la prostituţia infantilă
Recurgerea cu bună ştiinţă la prostituţia infantilă se 

pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani.”
Astfel, făcând abstracţie de sancţiunea de la art.2082 

CP RM, comparând varianta iniţială şi cea finală a arti-
colului dat, putem stabili următoarele diferenţe:

1) în denumirea articolului, sintagma „prostituţia 
practicată de un copil” a substituit expresia „prostitu-
ţia infantilă”;

2) în dispoziţia articolului, cuvintele „beneficierea, 
contra oricăror avantaje materiale, de serviciile sexu-
ale prestate de către o persoană despre care se ştia cu 
certitudine că nu a împlinit vârsta de 18 ani” au înlo-
cuit sintagma „recurgerea cu bună ştiinţă la prostituţia 
infantilă”.

Cât priveşte modificarea, pe parcursul procesului 
de elaborare, a denumirii articolului în cauză, aceasta 
constituie rezultatul intervenţiei V.Ghileţchi, deputat 
în Parlament: „Mi se pare nereuşită formularea noţiu-
nii de prostituţie; să fie clar cine este pedepsit în cazul 
în care comite această infracţiune”15. Totuşi, în loc să 
precizeze calitatea subiectului infracţiunii prevăzute la 
art.2082 CP RM, aşa cum şi-a dorit deputatul respectiv, 
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Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului 
Republicii Moldova a adus o notă de claritate vizavi de 
calitatea victimei infracţiunii corespunzătoare.

În legătură cu modificarea pe parcursul procesului 
de elaborare, a dispoziţiei art.2082 CP RM, considerăm 
că aceasta a fost oportună. Desigur, se putea merge pe 
altă cale: 1) să fie păstrată varianta iniţială a dispoziţiei 
art.2082 CP RM; 2) într-un alineat aparte al articolu-
lui dat, să fie definită noţiunea de prostituţie practicată 
de un copil (prostutuţie infantilă), luându-se ca model 
definiţia formulată la alin.(2) art.19 al Convenţiei Con-
siliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva 
exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, încheiate 
la Lanzarote la 25.10.2007: sintagma „prostituţie in-
fantilă” desemnează faptul de a folosi un copil pentru 
activităţi sexuale, atunci când se oferă sau se promit 
sume de bani sau orice altă formă de remuneraţie sau 
de răsplată, indiferent dacă această plată, promisiune 
sau răsplată se oferă copilului sau unei terţe persoane.

Legiuitorul a mers pe calea formulării unei dispo-
ziţii descriptive a art.2082 CP RM. Comparând descri-
erea noţiunii de prostituţie practicată de un copil (care 
se face în art.2082 CP RM) cu descrierea noţiunii de 
prostituţie infantilă (care se face în alin.(2) art.19 al 
Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copii-
lor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexua-
le, încheiate la Lanzarote la 25.10.2007), putem stabili 
următoarele diferenţe:

1) în conformitate cu textul respectivei convenţii, 
fapta descrisă constă în esenţă în folosirea unui copil 
pentru activităţi sexuale; în acord cu art.2082 CP RM, 
fapta descrisă rezidă în esenţă în beneficierea de ser-
viciile sexuale prestate de un copil. Este susceptibilă 
de interpretări atât sintagma „activităţi sexuale”, cât 
şi sintagma „servicii sexuale”. În ce ne priveşte – din 
interpretarea sistemică a prevederilor Convenţiei Con-
siliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva 
exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, încheiate 
la Lanzarote la 25.10.2007, în cazul în care le privim 
prin prisma prevederilor Codului penal al Republicii 
Moldova – reiese că, în sensul art.2082 CP RM, prin 
„servicii sexuale”, trebuie de înţeles raportul sexual, 
homosexualitatea sau satisfacerea poftei sexuale în 
forme perverse.

În literatura de specialitate, au fost exprimate păreri 
care vin în sprijinul opiniei noastre: după A.Tănase, 
practicarea de orice acte sexuale, nu neapărat doar 
raporturi sexuale, trebuie avută în vedere în cazul 
prostituţiei16; din punctul de vedere a lui O.Loghin, în 
contextul prostituţiei, noţiunea de raport sexual inclu-
de atât raporturile sexuale normale, cât şi actele nefi-
reşti de satisfacere a instinctului sexual17; în opinia lui      
M.A. Hotca, în cazul prostituţiei, practicarea de acte 
sexuale constă în întreţinerea repetată de relaţii sexua-
le normale, homosexuale sau perversiuni sexuale18;

2) în conformitate cu textul Convenţiei Consiliului 

Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării 
sexuale şi a abuzurilor sexuale, încheiate la Lanzarote 
la 25.10.2007, fapta de prostituţie infantilă presupu-
ne că victima minoră prestează activităţile sexuale în 
schimbul unor sume de bani sau al oricărei alte forme 
de remuneraţie sau de răsplată oferite sau promise; în 
acord cu art.2082 CP RM, victima minoră prestează 
serviciile sexuale contra oricăror avantaje materiale. 
Cu siguranţă, formularea din cadrul respectivei con-
venţii este mai explicită, în sensul că remuneraţia sau 
răsplata corespunzătoare poate fi nu numai oferită, dar 
şi promisă. Există pericolul ca art.2082 CP RM să nu 
fie aplicat eficient în ipoteza în care se va atesta be-
neficierea, contra oricăror avantaje materiale promise, 
dar nu şi oferite, de serviciile sexuale prestate de către 
o persoană despre care se ştia cu certitudine că nu a 
împlinit vârsta de 18 ani.

Până la urmă, este important de reţinut că tocmai 
oferirea sau promiterea unor avantaje materiale este 
ceea ce deosebeşte infracţiunea prevăzută la art.2082 
CP RM de infracţiunile prevăzute la art.171-174 CP 
RM. Or, în cazul infracţiunilor prevăzute la art.171-
174 CP RM, săvârşirea raportului sexual, a homosexu-
alităţii, a satisfacerii poftei sexuale în forme perverse 
sau a actelor de penetrare vaginală, anală, bucală ori de 
alt gen nu poate fi însoţită în nici un caz de acţiunea de 
oferire sau promitere a unor avantaje materiale. Pre-
zenţa unei asemenea acţiuni va demonstra necesitatea 
calificării celor comise în baza art.2082 CP RM;

3) în conformitate cu textul Convenţiei Consiliului 
Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării 
sexuale şi a abuzurilor sexuale, încheiate la Lanzaro-
te la 25.10.2007, se stabileşte expres că este irelevant 
dacă plata, promisiunea sau răsplata pentru activităţile 
sexuale prestate se oferă copilului sau unei terţe per-
soane; în art.2082 CP RM, lipseşte o astfel de preciza-
re. Constatăm că, şi în acest caz, lipsa preciziei poate 
influenţa negativ asupra eficienţei aplicării art.2082 CP 
RM;

4) din art.2082 CP RM, rezultă că victima infrac-
ţiunii corespunzătoare este persoana despre care se 
ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta de 18 ani. 
Astfel, legiuitorul subliniază care trebuie să fie atitu-
dinea psihică a făptuitorului în raport cu circumstanţa 
împlinirii de către victimă a vârstei de 18 ani. În textul 
Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copii-
lor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexu-
ale, încheiate la Lanzarote la 25.10.2007, nu se face o 
asemenea precizare.

În context, este util să reproducem întrebarea adre-
sată viceministrului afacerilor interne, I.Cheptănaru 
(care a prezentat proiectul de Lege în şedinţa plena-
ră a Parlamentului) de către V.Munteanu, deputat în 
Parlament: „În art.2082 CP RM spuneţi: recurgerea cu 
bună-ştiinţă. Am verificat conformitatea acestui articol 
cu sursa, cu convenţia, şi convenţia, de fapt, este una 
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mai restrictivă. Or convenţia nu spune despre cunoaş-
terea cu bună-ştiinţă, mergând pe aceeaşi idee ca şi în 
art.174 CP RM. De aceea, solicitarea este ca şi din arti-
colul acesta nuanţa „cu bună-ştiinţă” să fie exclusă”19.

Susţinem răspunsul argumentat prezentat de Co-
misia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului 
Republicii Moldova: „Propunerea dlui V.Munteanu nu 
se acceptă, deoarece infracţiunea urmează să fie săvâr-
şită cu intenţie directă. Chiar dacă se exclude această 
sintagmă, făptuitorul trebuie să ştie că persoanele, de 
serviciile sexuale ale cărora beneficiază, nu au atins 
vârsta majoratului”20. Astfel, nu este suficient a descrie 
oricum o faptă infracţională în textul legii penale. O 
normă penală se adoptă pentru a fi aplicată, nu pentru 
a nu fi aplicată. De aceea, este necesar ca fapta infrac-
ţională să fie descrisă de o asemenea manieră, încât, 
la etapa de aplicare a legii penale, să fie facilă demon-
strarea vinovăţiei persoanei care a săvârşit respectiva 
faptă. În mod regretabil, unii reprezentanţi ai corpului 
legiuitor fac uneori abstracţie de asigurarea unei ma-
xime clarităţi şi precizii în ceea ce priveşte descrierea 
laturii subiective a unei fapte infracţionale. Or, tocmai 
latura subiectivă este elementul constitutiv al infracţi-
unii cel mai dificil de probat.

Luând în consideraţie cele evocate supra, recoman-
dăm ca dispoziţia de la art.2082 CP RM să fie modifi-
cată, astfel încât să aibă următorul conţinut: „Benefici-
erea de serviciile sexuale prestate de către o persoană 
despre care se ştia cu certitudine că nu a împlinit vârsta 
de 18 ani, când se oferă sau se promit sume de bani 
sau orice altă formă de remuneraţie sau de răsplată, 
indiferent dacă această plată, promisiune sau răsplată 
se oferă victimei sau unei terţe persoane…”.
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In this investigation, it is argued that when the previous offense (main) is the offence of tax evasion by 

enterprises, institutions and organizations, there we are in the presence of real competition between the 
offenses under art.243 and 244 PC RM. It is shown that art.244 PC RM is applicable when the tax evasion 
by enterprises, institutions and organizations results in generating harmful consequences as failure to 
pay the value added tax, the amount of which exceed 1500 conventional units. Finally but not least, it is 
shown that the offense referred to at art.244 PC RM, can be committed by an organized criminal group or 
a criminal organization, with the condition that each of the individuals who directly commit the respective 
offence, to have one of two of the special qualities that emerges from the art.244 PC RM disposition.

RăSPUNDEREA  PENALă  PENTRU  EVAzIUNEA 
FISCALă  A  îNTREPRINDERILOR,  INSTITUŢIILOR  

ŞI  ORGANIzAŢIILOR  (art.244 CP  RM) 
Partea II

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

erea în documentele contabile, fiscale sau financi-
are a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale 
ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat.

Modalitatea în cauză are ca model infracţiunea de 
evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente le-
gale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale 
ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, infracţiune spe-
cificată la lit.c) alin.(1) art.9 al Legii României nr.241 din 
15.07.2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii 
fiscale1. Conform lit.f) art.2 al respectivei legi, operaţiu-
ne fictivă este disimularea realităţii prin crearea aparen-
ţei existenţei unei operaţiuni care în fapt nu există.

Prin prisma acestui model, se poate susţine că moda-
litatea de evidenţiere în documentele contabile, fiscale 
sau financiare a unor cheltuieli care nu au la bază opera-
ţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat 
– consemnată în art.244 CP RM – presupune prezenţa 
a două forme alternative: 1) evidenţierea în documente-
le contabile, fiscale sau financiare a unor cheltuieli care 
nu au la bază operaţiuni reale, şi 2) evidenţierea în do-
cumentele contabile, fiscale sau financiare a unor chel-    
tuieli care au la bază operaţiuni ce nu au existat.

Care este diferenţa dintre cele două forme? În opinia 
lui I.M. Lopatnicu (Costea), operaţiunile nereale sunt 
cele care nu verifică o existenţă juridică proprie. Nu 
prezintă relevanţă penală natura juridică a operaţiunii 
nereale, care a dat naştere cheltuielii – contract oneros 
sau cu titlu gratuit, nici natura juridică sau felul pretin-
sului cocontractant – persoană fizică sau juridică. În alte 
ipoteze, evidenţierea are ca obiect o cheltuială nereală în 
parte. Spre exemplu, înregistrarea în contabilitate a unui 
preţ mai mare decât cel real plătit pentru a diminua ve-
nitul impozabil constituie infracţiunea de evaziune fis-
cală. Lipsa operaţiunii efectiv realizate ducând implicit 
la lipsa documentului justificativ este suplinită de către 
făptuitor fie prin contrafacerea unui document contabil, 

ea de-a doua modalitate a faptei prejudiciabile, 
prevăzută la art.244 CP RM, consistă în evidenţi-

fie prin evidenţierea în registre fără document justifica-
tiv2. După B.Vîrjan, o operaţiune fictivă întâlnită dese-
ori în practica societăţilor comerciale o reprezintă simu-
larea unor tranzacţii comerciale prin interpunerea altor 
societăţi comerciale aşa-zise „fantomă”, care eliberează 
documente fiscale nelegale şi care nu reflectă operaţiuni 
reale. O altă operaţiune fictivă o reprezintă diminuarea 
taxei pe valoarea adăugată colectată prin operaţiuni de 
stornare3 cu caracter fictiv4.

Aşadar, evidenţierea în documentele contabile, fisca-
le sau financiare a unor cheltuieli, neavând la bază ope-
raţiuni reale, presupune că făptuitorul simulează efec-
tuarea unor operaţiuni, pentru a justifica cheltuielile pe 
care le-a făcut. În acest caz, falsitatea vizează realitatea, 
efectivitatea operaţiunilor efectuate. Pe de altă parte, 
evidenţierea în documentele contabile, fiscale sau finan-
ciare a unor cheltuieli, având la bază operaţiuni ce nu au 
existat, presupune că operaţiunile respective există doar 
scriptic, pe hârtie, însă nu au fost efectuate niciodată, 
nici măcar prin recurgere la simulare. De această dată, 
falsitatea vizează nu realitatea operaţiunilor efectuate, 
dar existenţa acestora.

În orice caz, intenţia făptuitorului constă în a crea 
iluzia derulării unor operaţiuni între întreprinderea ac-
tivă, pe care făptuitorul o reprezintă, şi o întreprindere 
fantomă, folosită de făptuitor în calitate de mijloc de să-
vârşire a infracţiunii. Se procedează astfel în scopul ma-
jorării frauduloase a cheltuielilor (care, în realitate, fie 
nu se realizează în genere, fie implică efectuarea unor 
operaţiuni simulate) şi, implicit, al neachitării impozitu-
lui, a cărui sumă depăşeşte 1.500 unităţi convenţionale.

Iată o speţă din practica judiciară, care, deşi nu are 
conotaţii penale, este totuţi ilustrativă în contextul exa-
minat: la 13.10.2009 Inspectoratul Fiscal de Stat pe 
mun. Chişinău s-a adresat în instanţa de judecată cu 
o cerere prin care solicita, printre altele, declararea ca 
fictive a tranzacţiilor, în partea trecerii în cont a taxei 
pe valoarea adăugată, dintre SRL „S.” şi SRL „A.-C.”. 
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În suportul cerinţelor invocate, reclamantul a indicat 
că, la 20.01.2009, a fost efectuat un control fiscal prin 
metoda verificării tematice la SRL „S.”, în urma căruia 
s-a stabilit diminuarea taxei pe valoarea adăugată în 
sumă de 67.083 lei. În urma controlului a fost întocmit 
actul de control nr.1-399636 din 20.01.2009 şi adoptată 
decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei fiscale 
nr.101 din 11.02.2009. Pe parcursul efectuării contro-
lului, s-a constatat că, SRL „S.” a efectuat tranzacţii 
şi cu SRL „A.-C.” în baza facturilor fiscale seria SZ 
nr.0917478 din 14.03.2007 în sumă de 165.000 lei; se-
ria SZ nr.0917494 din 25.05.2007 în sumă de 91.666 lei; 
seria XX nr.4445806 din 01.08.2007 în sumă de 78.750 
lei. Reclamantul a menţionat că SRL „A.-C.” ar fi o în-
treprindere-fantomă, care practică o activitate contrară 
intereselor societăţii şi a statului. După cum se indică în 
cerere, între SRL „S.” şi SRL „A.-C.” au avut loc relaţii 
contractuale fictive, urmărind scopul de evaziune fisca-
lă. Invocând faptul că subiectul impozabil SRL „A.-C.” 
nu a transferat în buget taxa pe valoarea adăugată din 
operaţiunile economice indicate, Inspectoratul Fiscal 
de Stat pe mun. Chişinău consideră că SRL „S.” s-ar 
fi făcut vinovată, încheind tranzacţii cu o întreprindere-
fantomă, astfel diminuând taxa pe valoarea adăugată 
aferentă bugetului în sumă de 67.083 lei5.

Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi 
organizaţiilor – săvârşită prin evidenţierea unor chel-
tuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la 
bază operaţiuni ce nu au existat – urmează a fi deose-
bită de optimizarea fiscală, care nu este sancţionabilă. 
Din punctul de vedere al lui I.M. Lopatnicu (Costea), 
optimizarea fiscală se defineşte ca tehnică prin care con-
tribuabilul procedează la o alegere între diferite soluţii 
oferite de legislaţia fiscală în sensul cel mai favorabil in-
tereselor proprii. Este vorba despre un fapt permis, situat 
în afara ilicitului penal sau contravenţional, chiar dacă 
tinde spre limita legalităţii6. Aşadar, în cazul optimizării 
fiscale, contribuabilul recurge la metode – permise sau 
neinterzise de legislaţie – de reducere a mărimii impo-
zitului pe care-l achită. Aceasta cu condiţia că operaţi-
unile efectuate de către contribuabil au urmărit un scop 
socialmente util, nu scopul de neachitare în condiţii de 
ilegalitate a impozitului.

De asemenea, evaziunea fiscală a întreprinderilor, 
instituţiilor şi organizaţiilor – săvârşită prin evidenţierea 
unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori 
care au la bază operaţiuni ce nu au existat – urmează a fi 
deosebită de fapta presupunând imitarea transferului de 
mijloace băneşti pentru marfa sau serviciile livrate, pre-
cum şi de taxa pe valoarea adăugată corespunzătoare, pe 
contul bancar al furnizorului. Printr-o astfel de imitare 
a efectuării de operaţiuni, făptuitorul creează artificial 
premise pentru „restituirea” din buget a taxei pe valoa-
rea adăugată, deşi aceasta nu a fost niciodată vărsată în 
bugetul public naţional. În ipoteza dată, răspunderea 
trebuie aplicată pentru escrocherie (conform art.190 CP 
RM). De această dată, scopul făptuitorului este nu cel 
de neachitare a impozitului, dar cel de sustragere prin 
înşelăciune a mijloacelor băneşti aparţinând bugetului 
public naţional.

Privită ca cea de-a treia modalitate a faptei preju-
diciabile, prevăzută la art.244 CP RM, tăinuirea unor 
obiecte impozabile se concretizează în: nereflectarea 
în documentele contabile a unor obiecte impozabile; 
calcularea incorectă a bazei impozabile; efectuarea 
tranzacţiilor fără o perfectare documentară a acestora; 
omisiunea contabilizării unor plăţi; neînregistrarea la 
intrări a valorilor material-mărfare; mascarea obiectului 
impozabil (de exemplu, pe calea exportului fictiv sau a 
arendării fictive a fondurilor fixe) etc. Tăinuind obiecte-
le impozabile, făptuitorul nu respectă prevederile alin.
(1) şi (2) art.190 din Codul fiscal: evidenţa obiectelor 
impozabile se ţine de către contribuabil de sine stătător, 
dacă legislaţia nu prevede altfel, pentru a se estima baza 
impozabilă, cuantumul obligaţiilor fiscale calculate, 
modificate, stinse şi restante; evidenţa contabilă şi/sau 
o altă evidenţă pe care se întemeiază evidenţa obiectelor 
impozabile trebuie să reflecte oportun, integral şi veridic 
operaţiunile contribuabilului şi situaţia lui financiară.

Iată un exemplu din practica judiciară, cu privire la 
evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi orga-
nizaţiilor, presupunând tăinuirea unor obiecte impozabi-
le, şi anume a veniturilor impozabile: A.N. a fost con-
damnat în baza alin.(2) art.244 CP RM. În fapt, în anii 
2002-2003, activând ca director al SRL „A.G.”, A.N., 
prin intermediul întreprinderii date, a efectuat lucrări 
de instalare a ţevilor de gaze pe traseu şi în casele unor 
persoane din satele Şerpeni (r-nul Anenii Noi), Baccea-
lia (r-nul Căuşeni) şi Dumbrava (mun. Chişinău). În 
urma acestor lucrări, a fost obţinut un venit în mărime 
de 333.696 lei. Fiind responsabil pentru întocmirea şi 
prezentarea dărilor de seamă la organele fiscale, A.N., 
în scopul eschivării de la achitarea impozitelor, nu a 
prezentat în contabilitatea întreprinderii, pentru a fi re-
flectate, în evidenţa contabilă, datele cu privire la venitul 
obţinut în anii 2002-2003 în mărime totală de 333.696 
lei. Aceasta a dus la neachitarea impozitului pe venit în 
sumă de 53.043 lei şi a taxei pe valoarea adăugată în 
sumă de 57.682 lei. În total, în perioada 2002-2003, nu 
au fost achitate impozite în sumă totală de 110.725 lei7.

În alt plan, trebuie de menţionat că desfăşurarea 
activităţii de întreprinzător fără înregistrare (în sensul 
art.241 CP RM) nu poate fi privită ca o modalitate spe-
cifică de tăinuire a unor obiecte impoza bile: subiectului 
infracţiunii îi lipseşte calitatea de persoană care este sau 
reprezintă un contribuabil. De aceea, în astfel de cazuri, 
art.241 şi 244 CP RM nu pot fi privite ca norme concu-
rente, nici ca norme care stabilesc răspunderea pentru 
infracţiuni aflate în concurs. În consecinţă, este aplicabil 
numai art.241 CP RM.

Infracţiunea de evaziune fiscală a întreprinderilor, 
instituţiilor şi organizaţiilor este o infracţiune materială. 
Ea se consideră consumată din momentul producerii ur-
mărilor prejudicia bile sub forma neachitării impozitului, 
a cărui mărime depăşeşte 1.500 unităţi convenţionale.

Pentru aplicarea art.244 CP RM, nu este obligatoriu 
ca făptuitorul să nu achite în întregime impozitul. Nea-
chitarea poate avea şi un caracter parţial. Important este 
ca mărimea părţii neachitate a impozitului să depăşeas-
că 1.500 unităţi convenţionale.
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Vom fi în prezenţa tentativei la infracţiunea speci-
ficată la art.244 CP RM în cazul în care, din cauze in-
dependente de voinţa făptuitorului – fie includerea în 
documentele contabile, fiscale sau financiare a unor 
date denaturate privind veniturile sau cheltuielile, a 
unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori 
care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie tăinuirea 
unor obiecte impozabile – nu s-a soldat cu producerea 
urmărilor prejudicia bile sub forma neachitării impozi-
tului, a cărui mărime depăşeşte 1.500 unităţi convenţi-
onale.

Trebuie de menţionat că – în cazul acţiunii de include-
re în documentele contabile, fiscale sau financiare a unor 
date denaturate privind veniturile sau cheltuielile, ori de 
evidenţiere a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni 
reale sau care au la bază operaţiuni ce nu au existat – nu 
această acţiune se află în legătură cauzală cu urmările 
prejudiciabile menţionate mai sus. În realitate, prezenta-
rea către organul fiscal a documentelor contabile, fiscale 
sau financiare – care fie conţin date denaturate privind 
veniturile sau cheltuielile, fie conţin menţiuni privind 
cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la 
bază operaţiuni ce nu au existat – este acea acţiune care 
se află în legătură cauzală cu urmările prejudicia bile sub 
forma neachitării impozitului, a cărui mărime depăşeşte 
1.500 unităţi convenţionale. Această acţiune se află în 
legătură cauzală şi cu acţiunea de includere în documen-
tele contabile, fiscale sau financiare a unor date denatu-
rate privind veniturile sau cheltuielile, ori de evidenţiere 
a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale sau care 
au la bază operaţiuni ce nu au existat. 

Convenţional, prin sintagma „acţiune-scop”, putem 
desemna prezentarea către organul fiscal a documente-
lor contabile, fiscale sau financiare care fie conţin date 
denaturate privind veniturile sau cheltuielile, fie conţin 
menţiuni privind cheltuieli care nu au la bază operaţiuni 
reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat. Prin 
sintagma „acţiune-mijloc”, putem desemna fie include-
rea în documentele contabile, fiscale sau financiare a 
unor date denaturate privind veniturile sau cheltuielile, 
fie evidenţierea cheltuielilor care nu au la bază operaţi-
uni reale sau care au la bază operaţiuni ce nu au existat. 

Situaţia atipică, pe care o examinăm, a fost semnala-
tă de către A.Reşetnicov: „Atipicitatea constă în aceea, 
că în dispoziţia de incriminare se evidenţiază, neînteme-
iat, prima etapă a activităţii infrac ţionale: includerea în 
documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date 
denaturate privind veniturile sau cheltuielile (art.244 CP 
RM)... . Considerăm că, în vederea unei adecvări, ac-
centul trebuie deplasat pe cea de-a doua etapă a acti-
vităţii infracţionale, implicând folosirea documentelor 
false corespunzătoare. Numai astfel latura obiectivă se 
poate întregi. Şi numai astfel, prin desemnarea corectă 
a întinderii faptei prejudiciabile, poate fi identificat cu 
exactitate scopul urmărit de către făptuitor”8.

Prin prisma celor consemnate mai sus, menţionăm 
că aplicarea art.244 CP RM (în ipoteza de includere în 
documentele contabile, fiscale sau financiare a unor 
date denaturate privind veniturile sau cheltuielile, a 
unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori 

care au la bază operaţiuni ce nu au existat) exclude apli-
carea art.3521 CP RM. Or, în ipoteza analizată, art.244 
CP RM trebuie privit ca o normă specială în raport cu 
art.3521 CP RM.

În altă ordine de idei, în opinia lui N.V. Danilov, 
infracţiunile fiscale pot fi în conexiune cu alte infracţi-
uni, în primul rând, cu infracţiunea de spălare a banilor. 
Aceasta se explică prin faptul că – în lipsa legalizării 
mijloacelor băneşti, a bunurilor sau a veniturilor ilicite 
obţinute de către făptuitor în urma săvârşirii infracţiuni-
lor fiscale – este practic imposibilă folosirea acestora9. 
Despre spălarea banilor, în calitate de „punct terminus” 
al evaziunii fiscale, vorbeşte şi I.I. Hurloiu10.

Într-adevăr, întotdeauna, situaţia-premisă în cazul 
infracţiunii de spălare a banilor constă în existenţa unei 
infracţiuni anterioare (principale) care constituie sursa 
mijloacelor băneşti, a bunurilor sau a veniturilor ilici-
te care urmează a fi „spălate” în procesul de săvârşire 
a infracţiunii prevăzute la art.243 CP RM. Atunci când 
infracţiune anterioară (principală) este infracţiunea de 
evaziune fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi orga-
nizaţiilor, vom fi în prezenţa concursului real dintre in-
fracţiunile prevăzute la art.243 şi 244 CP RM.

În alt context – dacă cele comise nu implică pro-
ducerea urmărilor prejudicia bile sub forma neachitării 
impozitului, a cărui mărime depăşeşte 1.500 unităţi con-
venţionale – fapta poate fi calificată conform art.295 din 
Codul contravenţional: nerespectarea regulilor stabilite 
de legislaţie privind reflectarea în conturi şi în registrele 
contabile a faptelor economice (alin.(2)); neîntocmirea 
documentelor primare şi a documentelor primare cu 
regim special ori nerespectarea cerinţelor de perfecta-
re a acestora, perfectarea incompletă sau inadecvată a 
documentelor primare şi a documentelor primare cu re-
gim special (alin.(3)); prezentarea, în organul abilitat să 
colecteze rapoartele financiare, a rapoartelor financiare 
care nu reflectă toate datele stabilite pentru această for-
mă ori prezentarea incompletă sau cu date eronate a ra-
poartelor financiare (alin.(4)); prezentarea în rapoartele 
financiare a unor indicatori eronaţi (alin.(6)).

De asemenea, răspunderea poate fi aplicată în baza 
Codului fiscal pentru: întocmirea incompletă şi/sau ne-
conformă a documentelor de evidenţă şi/sau a dărilor de 
seamă fiscale, cu excepţia celor specificate la alin.(3), 
(4), (7), (8) şi (9) art.92 din Codul fiscal (alin.(1) art.257 
din Codul fiscal); prezentarea dării de seamă fiscale care 
conţine informaţie neautentică (alin.(3) art.260 din Co-
dul fiscal); micşorarea (diminuarea) venitului impozabil 
declarat de către contribuabilul care aplică cota zero la 
impozitul pe venit (alin.(5) art.260 din Codul fiscal); 
diminuarea impozitelor prin prezentarea către organul 
fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date 
neveridice (alin.(4) art.261 din Codul fiscal).

În alt registru, la începutul acestui studiu, am con-
semnat că necesitatea elaborării articolului de faţă este 
dictată, printre altele, de reconsiderarea unor poziţii pe 
care le-am enunţat11. Ne referim la problema identifică-
rii soluţiei de calificare în cazul în care evaziunea fiscală 
a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor presupu-
ne neplata taxei pe valoarea adăugată.
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Abordând problema în cauză, vom menţiona că, în 
dispoziţia art.244 CP RM, în partea în care legiuitorul 
descrie urmările prejudiciabile, se foloseşte termenul 
„impozit”. 

Am afirmat şi afirmăm în continuare că, în conjunc-
tura infracţiunii, prevăzută la art.244 CP RM, noţiunea 
„impozit” trebuie înţeleasă în sensul stabilit la art.6 din 
Codul fiscal: plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu 
ţine de efectuarea unor acţiuni determinate şi concre-
te de către organul împuternicit sau de către persoana 
cu funcţie de răspundere a acestuia pentru sau în raport 
cu contribuabilul care a achitat această plată. În acelaşi 
timp, considerăm necesară modificarea poziţiei noastre 
privind sistemul impozitelor.

Astfel, anterior, am susţinut că sistemul impozite-
lor de stat include: a) impozitul pe venit; b) accizele; 
c) impozitul privat. Sistemul impozitelor locale include 
impozitul pe bunurile imobiliare12. Actualmente, consi-
derăm că sistemul impozitelor de stat include nu doar 
cele trei impozite sus-nominalizate, dar şi taxa pe valoa-
rea adăugată. Or, conform pct.1) art.93 al Codului fiscal, 
taxă pe valoarea adăugată este impozitul general de stat 
care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi 
a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate care sunt 
supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, 
precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, servicii-
lor impozabile importate în Republica Moldova.

Este adevărat că, la alin.(5) art.6 al Codului fiscal, nu 
se stabileşte explicit că taxa pe valoarea adăugată ar fi 
un impozit. Totuşi, luând în consideraţie prevederea de 
la pct.1) art.93 al Codului fiscal, dar şi esenţa juridică a 
taxei pe valoarea adăugată13, este necesar să recunoaş-
tem că taxa pe valoarea adăugată este un impozit, deci 
intră sub incidenţa art.244 CP RM. Pe cale de consecin-
ţă, este aplicabil art.244 CP RM atunci când evaziunea 
fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor are 
ca rezultat producerea urmărilor prejudicia bile sub for-
ma neachitării taxei pe valoarea adăugată, a cărei mări-
me depăşeşte 1.500 unităţi convenţionale.

În conformitate cu alin.(2) art.6 al Codului fiscal, 
taxa este o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu este 
impozit. Astfel, reafirmăm că taxele (taxele rutiere; ta-
xele pentru resursele naturale; taxa pentru amenajarea 
teritoriului; taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor 
pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; taxa de 
plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei); taxa de 
aplicare a simbolicii locale; taxa pentru unităţile comer-
ciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială; taxa 
de piaţă; taxa pentru cazare; taxa balneară; taxa pentru 
prestarea serviciilor de transport auto de călători pe ru-
tele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale); taxa 
pentru parcare; taxa de la posesorii de câini; taxa de la 
posesorii unităţilor de transport; taxa pentru parcaj; taxa 
pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a 
serviciilor; taxa pentru evacuarea deşeurilor; taxa pen-
tru dispozitivele publicitare, etc.) nu se au în vedere în 
ipoteza infracţiunii prevăzute la art.244 CP RM. Evazi-
unea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organiza-
ţiilor, având ca obiect taxele, urmează a fi sancţionată, 
după caz, conform: alin.(2), (3), (4) sau (6) art.295 din 

Codul contravenţional; alin.(1) art.257, alin.(5) art.260 
sau alin.(4) art.261 din Codul fiscal, etc.

Prin aceasta, accentuăm că noţiunile „impozit” şi 
„taxă” sunt utilizate distinct în Codul fiscal, în Codul 
contravenţional, dar şi în alte acte normative (de exem-
plu, în alin.(1) art.58 al Constituţiei). Pe cale de con-
secinţă, nu avem nici un temei să afirmăm că în Codul 
penal noţiunea „impozit” ar îngloba noţiunea „taxă”. În 
acest fel, nu facem decât să respectăm regula fixată la 
alin.(2) art.3 CP RM, care interzice interpretarea exten-
sivă defavorabilă a legii penale.

Oricare altă interpretare a noţiunii „impozit” ar veni 
în contradicţie cu regula fixată la lit.e) art.19 al Legii 
Republicii Moldova privind actele legislative, adoptate 
de Parlamentul Republicii Moldova la 27.12.200114, po-
trivit căreia terminologia utilizată în actul elaborat este 
constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative.

Latura subiectivă a infracţiunii specificate la art.244 
CP RM se caracterizează prin intenţie directă. Aceas-
ta înseamnă că făptuitorul îşi dă seama de caracterul 
prejudiciabil fie al includerii în documentele contabile, 
fiscale sau financiare a unor date denaturate privind ve-
niturile sau cheltuielile, a unor cheltuieli care nu au la 
bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce 
nu au existat, fie al tăinuirii unor obiecte impozabile, 
prevede că suma impozitului care trebuia să fie achitat 
depăşeşte 1.500 unităţi convenţionale, şi doreşte surve-
nirea acestor urmări.

Nu poate fi aplicat art.244 CP RM în situaţia în care, 
de exemplu, includerea în documentele contabile, fis-
cale sau financiare a unor date denaturate privind ve-
niturile sau cheltuielile, a unor cheltuieli, care nu au la 
bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce 
nu au existat, se face din greşeală. În cazul dat, făptuito-
rul nu-şi dă seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii 
sale, nu prevede posibilitatea neachitării impozitului a 
cărui mărime depăşeşte 1.500 unităţi convenţionale şi, 
conform circumstanţelor cauzei, nici nu trebuia sau nu 
putea să le prevadă. 

Intenţia de a săvârşi infracţiunea de evaziune fiscală 
a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor este deter-
minată de prezenţa unui scop special. Chiar dacă acest 
scop nu este specificat în mod expres în textul art.244 
CP RM, el se subînţelege, constând în neachitarea la 
bugetul public naţional a impozitului a cărui mărime 
depăşeşte 1.500 unităţi convenţionale. 

Nu se aplică art.244 CP RM în ipoteza în care – fie 
includerea în documentele contabile, fiscale sau finan-
ciare a unor date denaturate privind veniturile sau chel-
tuielile, a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni 
reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie 
tăinuirea unor obiecte impozabile – nu a urmărit un ast-
fel de scop şi, în consecinţă, nu s-a soldat cu neachitarea 
la bugetul public naţional a impozitului a cărui mărime 
depăşeşte 1.500 unităţi convenţionale.

Astfel, de exemplu, omisiunea cu rea-voinţă a con-
tabilizării unei plăţi, săvârşită în scopul disimulării sau 
tăinuirii unor acte de corupţie, nu poate atrage răspun-
dere conform art.244 CP RM. În această ipoteză, se 
aplică răspunderea fie conform art.3351 CP RM, fie po-
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trivit alin.(5) art.42 şi art.324, 325, 326, 333 sau 334 CP 
RM.

În cele mai frecvente cazuri, motivul infracţiunii, 
prevăzută la art.244 CP RM, se exprimă în interesul 
material.

Subiectul infracţiunii în cauză este: 1) persoana fizi-
că responsabilă care, în momentul săvârşirii infracţiunii, 
a atins vârsta de 16 ani; 2) persoana juridică (cu excepţia 
autorităţii publice).

Persoana fizică trebuie să aibă calităţile unui subiect 
special, şi anume: să fie 1) conducătorul întreprinderii, 
instituţiei sau organizaţiei contribuabile, sau 2) conta-
bil-şef, director financiar-contabil, ori să ocupe o altă 
funcţie în cadrul acesteia, care i-ar permite să ţină docu-
mentele contabile, fiscale sau financiare ori să dispună 
de obiectele impozabile.

În context, de exemplu, potrivit art.19 al Legii con-
tabilităţii, documentele de casă, bancare şi de decontare 
pot fi semnate unipersonal de conducătorul entităţii ori 
de două persoane cu drept de semnătură: prima sem-
nătură aparţine conducătorului sau altei persoane îm-
puternicite, a doua – contabilului-şef sau altei persoane 
împuternicite. Semnăturile pe documentele menţionate, 
după caz, se confirmă prin aplicarea ştampilei entită-
ţii respective. În lipsa funcţiei de contabil-şef, ambele 
semnături pe documentele menţionate se aplică de con-
ducătorul entităţii respective sau de alte persoane împu-
ternicite. Contabilului-şef (şefului serviciului contabil) 
i se interzice să primească spre executare documente 
privind faptele economice ce contravin actelor legislati-
ve şi normative, informând despre aceasta în scris con-
ducătorul entităţii. Astfel de documente se primesc spre 
executare numai cu indicaţiile suplimentare în scris ale 
conducătorului entităţii căruia, ulterior, îi revine răspun-
derea pentru aceasta.

De asemenea, potrivit art.187 din Codul fiscal, con-
tribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu 
funcţie de răspundere semnează darea de seamă fiscală, 
asumându-şi răspunderea prevăzută de lege pentru pre-
zentarea de date şi informaţii false sau eronate.

Nu doar persoana fizică, dar şi persoana juridică, în 
calitate de subiect al infracţiunii prevăzute la art.244 CP 
RM, trebuie să aibă o calitate specială. Se are în vedere 
calitatea de contribuabil15, adică de persoană care, con-
form legislaţiei fiscale, este obligată să calculeze şi/sau 
să achite la buget impozite. În exemplul următor din 
practica judiciară, la răspundere penală a fost trasă toc-
mai o persoană juridică: SRL „A.” a fost învinuită de să-
vârşirea infracţiunii prevăzute la lit.b) alin.(2) art.244 
CP RM. Fiind persoană juridică, care desfăşoară ac-
tivitate de întreprinzător, aceasta a fost înregistrată ca 
plătitor de taxă pe valoarea adăugată. Tăinuind obiec-
tul impozabil, în perioada 01.07.2005-28.01.2006, SRL 
„A.” s-a eschivat de la achitarea în bugetul public naţi-
onal a taxei pe valoarea adăugată în sumă de 9.158.168 
lei. La concret, la 17.12.2002, SRL „A.” a fost înregis-
trată la Camera Înregistrării de Stat. La 01.01.2004 
a fost înregistrată ca subiect al impunerii cu taxă pe 
valoarea adăugată. La 20.12.2005, în baza Ordinului 
nr.62/1, în calitate de manager principal al SRL „A.”, 

a fost angajat P.V., care ulterior nu a îndeplinit de fac-
to această funcţie. În perioada 01.01.2007-28.01.2006, 
contrar prevederilor art.101 şi 102 ale Codului fiscal, 
SRL „A.” a desfăşurat o activitate de tăinuire a obiec-
tului impozabil, fără a-şi onora obligaţiunea de a pre-
zenta spre control declaraţiile privind taxa pe valoarea 
adăugată în sumă deplină, precum şi a documentelor de 
evidenţă contabilă, pentru confirmarea sumei taxei pe 
valoarea adăugată destinate trecerii în cont. Aceasta a 
dus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de 
mari, sub formă de taxă pe valoare adăugată în mărime 
totală de 9.158.168 lei16.

În cele ce urmează, vom menţiona că, de exemplu, 
în cazul impozitului pe venit, conform art.13 din Codul 
fiscal, se consideră contribuabili persoanele juridice re-
zidente ale Republicii Moldova, cu excepţia societăţilor 
specificate la pct.9) art.5 din Codul fiscal, care desfă-
şoară activitate de întreprinzător şi care, pe parcursul 
perioadei fiscale, obţin venit din orice surse aflate în 
Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în 
afara Republicii Moldova.

După cum reiese din pct.9) art.5 şi lit.a) alin.(1) 
art.13 din Codul fiscal, nu pot fi contribuabili societă-
ţile pe acţiuni şi societăţile cu răspundere limitată, care 
desfăşoară activitate de întreprinzător pe bază de parte-
neriat17 şi care se constituie în conformitate cu legislaţia: 
a) au cel mult 20 de membri rezidenţi sau persoane care, 
în cazul decesului membrilor societăţii, administrează 
averea celor decedaţi; b) corespund cerinţelor repartiză-
rii proporţionale a veniturilor şi pierderilor între propri-
etarii capitalului.

În cazul infracţiunii prevăzute la art.244 CP RM, 
nu se poate vorbi despre eschivarea de la plata unui 
impozit a persoanelor care au obţinut scutirea de la 
plata acelui impozit în temeiul unor prevederi nor-
mative (de exemplu, a prevederilor din Regulamentul 
Ministerului Finanţelor nr.4 din 03.09.2002 cu privire 
la procedura de încheiere, acţiune şi reziliere a Acor-
dului privind scutirea de plata impozitului pe venit a 
agenţilor micului business şi a gospodăriilor ţărăneşti 
(de fermier)18; Regulamentul Ministerului Finanţelor 
nr.30 din 21.03.2005 cu privire la procedura de înche-
iere, acţiune şi reziliere a Acordului privind scutirea de 
plata impozitului pe venit a întreprinderilor al căror ca-
pital social este constituit sau majorat prin contribuţia 
ce depăşeşte suma echivalentă cu 250 mii dolari SUA 
şi 2 mil. dolari SUA19, etc.

În alt context, este necesar de menţionat că infrac-
ţiunea, specificată la art.244 CP RM, poate fi săvârşită 
în participaţie în oricare din formele sale (inclusiv în 
formele menţionate la art.46 şi 47 CP RM). În aceste 
condiţii, nedumeresc considerentele invocate în vederea 
respingerii propunerii de completare a alin.(2) art.244 
CP RM cu litera c), literă având următorul conţinut: „de 
către un grup criminal organizat sau o organizaţie cri-
minală”. Iată considerentele în cauză: grupul criminal 
organizat şi organizaţia criminală nu sunt plătitori ai im-
pozitelor şi nu pot fi consideraţi subiecţi ai infracţiunii 
prevăzute la art.244 CP RM; grupul criminal organizat 
şi organizaţia criminală nu au personalitate juridică, 
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deci nu pot comite infracţiunea de evaziune fiscală a în-
treprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor20.

Cei, care au prezentat considerentele în cauză, uită că 
subiect al infracţiunii prevăzute la art.244 CP RM poate 
fi nu numai o persoană juridică, dar şi o persoană fizică. 
Important este ca respectiva persoană fizică să aibă una 
din calităţile speciale pe care le-am specificat mai sus: 
1) conducătorul întreprinderii, instituţiei sau organiza-
ţiei contribuabile; 2) contabilul-şef, directorul financi-
ar-contabil sau o persoană care ocupă o altă funcţie în 
cadrul întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei contri-
buabile, funcţie care i-ar permite să ţină documentele 
contabile, fiscale sau financiare ori să dispună de obiec-
tele impozabile. 

Din această perspectivă, oare de ce n-ar fi posibil ca 
două sau mai multe persoane, având astfel de calităţi spe-
ciale, să formeze un grup criminal organizat sau o orga-
nizaţie criminală care să comită infracţiunea de evaziune 
fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor? 
Prin ce se deosebeşte principial ipoteza examinată, de 
exemplu, de cea consemnată la alin.(3) art.191 CP RM, 
când infracţiunea de delapidare a averii străine (care are 
un subiect special, ca şi infracţiunea prevăzută la art.244 
CP RM) este săvârşită de un grup criminal organizat 
sau de o organizaţie criminală? Şi oare de ce este posibil 
ca, de exemplu, în conformitate cu alin.(3) art.218 al Co-
dului penal al Letoniei21, infracţiunea de evaziune fiscală 
să fie săvârşită de un grup criminal organizat?

Iată şi o speţă din practica judiciară autohtonă, re-
lativ la infracţiunea de evaziune fiscală a întreprinde-
rilor, instituţiilor şi organizaţiilor, infracţiune care, cel 
mai probabil, a fost săvârşită de un grup criminal orga-
nizat constituit din două persoane: A.G. şi A.P. au fost 
învinuiţi de săvârşirea infracţiunii specificate la alin.
(2) art.244 CP RM. În fapt, cei doi făptuitori, activând 
în cadrul SRL ,,R.” – fiind responsabili de asigurarea 
controlului asupra operaţiunilor economico-financiare 
efectuate şi înregistrarea lor în documentele justificati-
ve, organizarea şi crearea condiţiilor necesare pentru 
ţinerea corectă a contabilităţii, întocmirea, prezentarea 
în termen a rapoartelor financiare şi dărilor de sea-
mă fiscale, respectarea legislaţiei fiscale, calcularea şi 
achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi – împreună 
şi prin înţelegere prealabilă au organizat şi au gestio-
nat, în mod repetat, în perioada 2004-2006, о schemă 
frauduloasă de comercializare a ţigărilor, în lipsa do-
cumentelor de evidenţă şi de însoţire a mărfii, şi fără a 
reflecta în evidenţa contabilă a întreprinderii mijloacele 
băneşti încasate. Ca rezultat, suma totală a impozitelor 
diminuate, de către persoanele care gestionează SRL 
„R.”, a constituit 5.125.345 lei22.

În concluzie, infracţiunea, prevăzută la art.244 CP 
RM, poate fi săvârşită de un grup criminal organizat 
sau de o organizaţie criminală, cu condiţia ca fiecare 
dintre persoanele fizice, care comit nemijlocit infracţi-
unea dată, să aibă una din cele două calităţi speciale ce 
transpar din dispoziţia art.244 CP RM, calităţi pe care 
le-am specificat supra.

Finalmente, menţionăm că varianta agravantă a eva-
ziunii fiscale a întreprinderilor, instituţiilor şi organiza-

ţiilor, prevăzută la lit.b) alin.(2) art.244 CP RM, pre-
supune producerea urmărilor prejudiciabile sub forma 
neachitării impozitului, a cărui mărime depăşeşte 5.000 
unităţi convenţionale.
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SUMMArY
Treatment processes to achieve the right way has not simplified link these processes with social rela-

tions. Rather, it allows determining the correct methodological question of where these processes in the 
system of social relations elucidate the dialectic of social life and achieve norms of a constitutional state. 
Realization of the right processes is included in all key areas of social relations

T 

PROCESELE  CE  țIN  DE  REALIzAREA  DREPTULUI 
îN  SISTEMUL  RELAŢIILOR  SOCIALE

Alexandru CUZnEŢoV,
doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

procese cu relaţiile sociale. Dimpotrivă, ea permite 
de a hotărî metodologic corect întrebarea privind lo-
cul acestor procese în sistemul relaţiilor sociale, elu-
cidând domeniul dialectic al vieţii sociale şi realizarea 
normelor dreptului într-un stat de drept. Procesele ce 
țin de realizarea dreptului se includ în toate domeniile 
de bază ale relaţiilor sociale. De aceea, efectuând ca-
racterizarea realizării dreptului, ea nu poate fi limitată 
la un domeniu concret al vieţii sociale. Filosofii expun 
diverse opinii cu privire la domeniile de bază ale vieţii 
sociale. În acest sens, filosoful V.G. Afanasiev indică 
cinci domenii de bază: economic, social, politic, spiri-
tual şi familial1. O parte dintre cercetători evidenţiază 
patru domenii: economic, politic, social şi spiritual2.

Care este cauza că procesele realizării dreptului pot 
să se includă în orice domeniu din cele indicate? Expli-
caţia o constituie faptul că conţinutul realizării dreptului 
este format din activitatea oamenilor, fiind un element 
component al tuturor domeniilor vieţii sociale. Şi nu 
întâmplător domeniul vieţii sociale se identifică drept 
un domeniu social format, stabil al activităţii umane3. 
Activitatea umană, alături de relaţiile sociale, reprezin-
tă două părţi ale tuturor domeniilor vieţii sociale, ale 
practicii unice social-istorice. Nu există activitate uma-
nă în exteriorul relaţiilor sociale, adică în exteriorul 
condiţiilor sociale ale vieţii umane. Şi invers, nu pot fi 
relaţii sociale independente de activitatea umană, deoa-
rece aceste relaţii reprezintă produsul activităţii lor.

Activitatea de realizare a dreptului se încadrează în 
orice proces social existent. Această activitate umană, 
nu prea răspândită, este înscrisă în el în calitatea unei 
structuri, alături de activitatea economică, socială, po-
litică şi spirituală. Deci, realizarea dreptului reprezintă 
întruchiparea interacţiunii, interpenetrării obiectualită-
ţii sociale şi a legalităţii în comportamentul uman, unde 
legalitatea reprezintă nu însăşi activitatea în forma sa 
substanţială, ci însuşirea sau partea ei normativă. 

În condiţiile actuale, legătura dintre domeniile so-
ciale şi procesele realizării dreptului se prezintă a fi 
complicată şi multilaterală. Pentru înţelegerea corectă 

ratarea proceselor în realizarea dreptului nici-
decum nu prezintă simplificat legătura acestor 

a locului de realizare a dreptului în sistemul relaţiilor 
sociale, este foarte important a porni de la tratarea ei ca 
un tot unitar. Întreaga activitate de realizare a dreptului 
prezintă în sine o conexiune organică între obiectuali-
tatea socială şi legalitate, între componentele practice 
şi cele teoretice. În acest sens, savantul Iu.G. Tkacenko 
consideră că activitatea de creare a regulilor generale şi 
a indicaţiilor individuale se referă la activitatea teoreti-
co-intelectuală. Obiectul ei reprezintă modele de măsu-
rare a comportamentului, acestea având caracter gene-
ral (norma), sau individual (sentinţă, hotărâre etc.). Însă 
activitatea legală, în procesul realizării actelor normati-
ve, precum şi a celor individuale, se referă la o altă for-
mă de activitate, şi anume: la activitatea practică4. Cu 
aceste afirmaţii este greu de a fi întru totul de acord. 

1. Oricărei activităţi de realizare a dreptului îi este 
specifică o uniune indisolubilă a componentelor prac-
tice şi teoretice, dependenţa lor una faţă de alta, inter-
penetraţia. Deoarece orice activitate umană are partea 
sa teoretică şi practică în forma componentelor sale 
necesare, în toate cazurile activitatea, în final, posedă 
calitatea de valorificare spiritual-practică a lumii5.

2. Activitatea de aplicare a dreptului se asociază cu 
soluţionarea problemelor practice. Direcţia practică a 
aplicării dreptului este prestabilită de natura sa „poli-
tică”. Actul de aplicare a dreptului are o funcţionali-
tate practică, ea se încadrează direct în practica soci-
ală. Partea teoretică şi practică a activităţii de aplicare 
a dreptului se contopesc în procesul de reglementare 
individual-juridică a relaţiilor sociale.

3. Evidenţa părţilor practice şi teoretice a proceselor 
de realizare a dreptului permite a soluţiona constructiv 
întrebarea destul de complicată privind legătura acestui 
proces cu domeniul spiritual al vieţii obşteşti. Aceas-
tă legătură apare întotdeauna când are loc includerea 
proceselor de realizare a normelor de drept în relaţiile 
sociale. Procesele din realizarea normelor juridice in-
fluenţează asupra dezvoltării învăţământului, ştiinţei, 
culturii, literaturii şi artei. 

Obiectul activităţii de realizare a dreptului trebuie 
considerat că fiind cel de creare a dreptului, de aplicare 
a dreptului şi de obţinere a rezultatului social. În legă-
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tură cu aceasta, trebuie de menţionat că în literatura ju-
ridică realizarea dreptului uneori este apreciată şi ca un 
proces, şi ca un rezultat final. Ca rezultat final, realiza-
rea dreptului reprezintă atingerea corespunderii totale 
între cerinţele normelor de a săvârşi sau de a se abţine 
de la săvârşirea unor fapte concrete şi suma activităţilor 
finale6. Inclusiv se afirmă că acesta reprezintă acel re-
zultat, care, după părerea legiuitorului, trebuie să ducă 
la un scop oarecare util, dar realizarea scopurilor finale 
ale dreptului depăşesc limitele realizării sale7. Actele 
normativ-juridice formulează, în primul rând, scopu-
rile, care stau în faţa societăţii, statului, persoanelor. 
Aceste scopuri sunt identificate conştient de către per-
soane în procesul activităţii de creare a dreptului, care 
pot fi clasificate în: economice, politice, sociale etc. 

Scopurile sunt conştient identificate de oameni, iar 
aceasta reprezintă un argument suplimentar în utilitatea 
tezei că semnificaţia acestui termen al scopurilor trebuie 
să fie limitată la activitatea caracteristică umană8. Drep-
tul nu identifică scopuri, aceasta o fac oamenii, inclusiv 
cu ajutorul legii, ce reprezintă măsura comportamentu-
lui raţional. Oamenii, în urma acţiunilor determinate, 
ce sunt „colorate” de voinţa lor, transformă scopurile 
ideale, aflate în drept, în rezultat. Deci, rezultă că ob-
ţinerea rezultatelor finale, aflate în drept, nu poate să 
existe fără realizarea lor.

Rezultatul final al realizării dreptului poate fi conce-
put insuficient că reprezintă un rezultat al corespunderii 
totale între cerinţele dreptului de a săvârşi sau de a se 
abţine de la săvârşirea unor fapte concrete şi suma ac-
tivităţilor finale9. Puţin prin ce se deosebesc de această 
idee concluziile precum că momentul finalizării rea-
lizării dreptului, rezultatul ei, este legat de comporta-
mentul legal10. Nu este greu de observat că în aceste 
cazuri realizarea faptică a dreptului se limitează numai 
la proces (cum s-a făcut), iar rezultatul (obiectul) acti-
vităţii de realizare a dreptului este scăpat din vedere. În 
acest fel, nu se valorifică întreaga activitate de realizare 
a dreptului.

Realizarea dreptului nu poate fi concepută în afara 
comportamentului legal. Însă acest comportament nu 
reprezintă rezultatul final al realizării dreptului, deoa-
rece însuşi comportamentul legal este legat indisolubil 
de natura diverselor relaţii sociale. Evidenţierea acestei 
legături are o deosebită importanţă pentru înţelegerea 
aprofundată a dezvoltării sistemului social, democraţi-
ei, culturii, libertăţii etc. într-un stat de drept. 

Anterior am menţionat că obiectualitatea socială şi 
legalitatea se manifestă în activitatea contradictorie a 
părţilor ce realizează dreptul. M.T. Baimahanov altfel 
vede izvoarele ce asigură realizarea dreptului. În opinia 
acestui autor, în derularea stadiilor realizării dreptului, 
o mare importanţă are chestiunea privind contradic-
torialitatea dintre „juridic” şi „faptic”. Componentul 
juridic reprezintă normele juridice, dreptul, iar com-
ponentul faptic reprezintă comportamentul de facto al 

persoanelor ce activează în condiţii corespunzătoare. 
Fiind diferite după caracterul lor, componentele indi-
cate, consideră M.T. Baimahanov, trebuie să intre în 
interacţiune şi legătură reciprocă, formând o uniune 
dialectică concretă11. Realizarea dreptului are loc prin 
intermediul comportamentului uman, ce corespunde 
normelor dreptului. De aceea, realizarea dreptului nu 
poate fi prezentată în calitate de uniune dialectică a nor-
melor dreptului şi comportamentului. 

realizarea dreptului reprezintă în sine interacţi-
unea dialectică, uniunea obiectualităţii sociale şi le-
galităţii în activitatea umană, unde legalitatea întru-
chipează partea „juridică”, iar obiectualitatea socială 
– partea „faptică” a proceselor realizării dreptului. În 
această bază, poate fi expusă adecvat natura dualistă 
a contradictorialităţii, specifică proceselor menţio-
nate. Aceasta se datorează faptului că în mecanismul 
realizării dreptului se reproduc, într-o formă sau alta, 
contradicţii, specifice fenomenelor sociale, aflate în 
afara dreptului12.

Interacţiunea realizării dreptului cu relaţiile obşteşti 
poate fi constatată prin diferite căi. Una dintre acestea 
ar fi analiza coraportului dintre realizarea dreptului şi 
procesele de realizare a diverselor scopuri sociale. În 
multe situaţii, realizarea dreptului are loc prin sancţiuni 
(rezultat puţin aşteptat de societate); statul posedă sufi-
ciente mijloace pentru stabilirea echilibrului în realiza-
rea dreptului, încălcat în urma comportamentului delic-
tual al membrilor societăţii. Așadar, activitatea socială, 
îndreptată nemijlocit la reducerea activităţilor ilegale 
ale omului, reprezintă un factor solid în optimizarea în-
tregului sistem ce ține de realizarea dreptului. 
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1980, с. 270.
2 Барулин В.С., Диалектика сфер общественной 

жизни, Москва, 1982, с. 45-53.
3 Ibidem, p.25.
4 Ткаченко Ю.Т., Методологические вопросы теории 

правоотношение, Изд. Юрид. лит., Москва, 1980, с. 28.
5 Керимов Д.А., Конституция СССР и развитие 

политико-правовой теории, Мысль, Москва, 1979,            
с. 213-215.

6 Решетов Ю.С., Реализация норм советского права, 
Изд.Казанского Универ., Казань, 1989, с.43.

7 Лазарев В.В., Применение советского права, Татпо-
лиграф, Казань, 1972, с.7.

8 Руткевич М.Н., Диалектический материализм, Мо-
сква, 1973, с.412, în Решетов Ю.С., op.cit., p.44.

9 Лазарев В.В., Правоприменительные акты и их эф-
фективность в условиях развитого социалистического 
общества, Москва, 1972, с. 5.

10 Ткаченко Ю.Т., op.cit., p.119.
11 Баймаханов М.Т., Противоречия в развитии право-

вой надстройки при социализме, Алма-Ата, 1972, с.253, 
255.

12 Решетов Ю.С., op.cit., p.46.
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réSUMé
Le partenariat public-privé est une coopération entre les autorités publiques et le monde des entreprises 

qui visent à assurer le financement, la construction, la rénovation, la gestion ou l’entretien d’une infra-
structure ou la fourniture d’un service. Dans la République de Moldova le partenariat se trouve dans la 
phase initiale de mise en oeuvre étant réglementé par la Loi sur les partenariats public-privé de 2008. 

ASPECTE  TEORETICO-PRACTICE  CU  PRIVIRE LA 
PARTENERIATUL  PUbLIC-PRIVAT

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

Precizări prealabile
În ultimii ani, în Republica Moldova se fac tot mai 

multe încercări în vederea realizării unei colaborări 
dintre stat şi mediul de afaceri, în acele domenii în 
care statul mulţi ani a deţinut monopolul pe piaţă. Cel 
mai bun instrument de colaborare la acest capitol este 
parteneriatul public-privat. Acesta devine tot mai 
solicitat în viaţa de zi cu zi, fiindcă prezintă o serie 
de avantaje. În primul rând, face posibilă transfera-
rea riscurilor de la stat către sectorul privat1, fapt ce 
permite a diminua rolul statului şi de a implica activ 
sectorul privat în dezvoltarea economiei. În al doilea 
rând, unele obiecte de interes naţional, precum infra-
structura din transport, energetică, învăţământ, cul-
tură, deservire socială, securitatea statului, nu pot fi 
vândute integral sectorului privat2, în timp ce statul 
nu dispune de mijloace financiare şi nici de capacităţi 
manageriale pentru a presta servicii calitative popula-
ţiei în domeniile sus-menţionate. De aceea, ca soluţie 
de alternativă au fost propuse parteneriatele publice-
private3. 

Pe de altă parte, există opinii critice, care susţin că 
parteneriatele publice-private ar fi nocive democraţiei, 
respectiv nu pot aduce beneficii în materie de cost şi 
nici eficienţă de gestiune. Acestea nu ar fi altceva de-
cât un mijloc de a impune o ideologie şi de a camufla 
datoria publică4. Criticii parteneriatului public-privat 
mai susţin că acesta reprezintă un mijloc convenabil 
de ascundere faţă de organele de control (instituţii in-
ternaţionale, pieţe financiare) a unei părţi din datoriile 
publice, în special pentru statele din zona Euro5.

În Republica Moldova, parteneriatul public-pri-
vat se află la faza incipientă de implementare, dar în 
perspectivă, de acest mecanism depinde gestiunea 
serviciilor publice, întrucât administraţia publică nu 
dispune de surse financiare şi nici de aptitudini ma-
nageriale pentru a oferi populaţiei servicii de calitate. 
Cu atât mai mult, întreprinderile de stat deţin infra-
structuri învechite, iar gestiunea acestora a devenit 
deplorabilă. S-a demonstrat deja, calitatea serviciilor 

sporeşte în mediul concurenţial şi de afaceri, în timp 
ce administrarea infrastructurii de către stat nu aduce 
efectul scontat. 

În acest sens, literatura ştiinţifică cu referire la 
tematica parteneriatului public-privat în Republica 
Moldova lipseşte cu desăvârşire. O abordare succintă 
a conceptului de ,,parteneriat public-privat” este reda-
tă în puţinele comunicate publicate pe site-ul oficial al 
Agenţiei Proprietăţii Publice, dar acestea sunt insufi-
ciente pentru înţelegerea deplină a mecanismului de 
implementare şi funcţionare a acestui sistem în Repu-
blica Moldova. În schimb, numeroase monografii şi 
publicaţii ştiinţifice consacrate parteneriatului public-
privat au fost elaborate de către profesorii englezi, 
francezi, ruşi şi români. De exemplu, în Federaţia 
Rusă, doar în perioada anilor 2007-2012 au fost sus-
ţinute zece teze de doctor în ştiinţe având ca temă 
de cercetare parteneriatul public-privat6. În acest 
context, s-au evidenţiat profesorii A.V. Beliţkaia,           
I.A. Gubanov, V.V. Maximov, Z.A. Ivanova ș.a., iar în 
doctrina română s-au manifestat Vasile Pătulea, Cori-
na Viţelar, Daniela Valea, Oliviu Puie, Iulian Avram 
şi alţii. 

Apariţia şi evoluţia parteneriatelor publice-pri-
vate 

Ţara de origine a parteneriatului public-privat se 
consideră a fi Franţa. În literatura de specialitate, 
profesorul Xavier Bezançon susţine că instituţia parte-
neriatului public-privat ar avea o vechime de 2000 de 
ani7. În ce ne priveşte, nu putem fi de acord cu vechi-
mea enunţată de autor. Cifra de 2000 de ani reprezintă 
o exagerare, deoarece afirmaţiile autorului nu sunt în-
soţite de suport juridic şi istoric probator. 

În sec. al XVIII-lea, datorită colaborării dintre 
administraţia publică şi comercianţi, în oraşul Paris 
au apărut străzi pavate şi întreprinderi specializate în 
colectarea gunoiului. Prestarea serviciilor respective 
a fost încredinţată unor persoane private care îşi asu-
mau răspunderea să facă ordine în oraş în decursul a 
20 de ani, în schimbul unor plăţi achitate de însuşi 
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regele Franţei. După expirarea termenului, prestato-
rii erau selectaţi prin concurs. Astfel, parteneriatul 
public-privat a contribuit la refacerea oraşului Paris 
după distrugerile provocate de Revoluţia franceză. În 
scurt timp, au fost semnate contracte de parteneriat 
public-privat cu privire la construcţia clădirilor, repa-
raţia reţelei de drumuri, îngrijirea fântânilor publice, 
canalelor de scurgere a apei etc.8. 

Denumirea pe care o avem în prezent, de „parte-
neriat public-privat”, a fost oferită de către adminis-
traţia regiunii Grande-Bretagne din Franţa, în 1992. 
Autorităţile franceze au elaborat contracte-tip de 
parteneriat public-privat care, în scurt timp au fost 
preluate de alte state9. În prezent, parteneriatul pu-
blic-privat cunoaşte o abordare mai dificilă în dreptul 
francez, deoarece se pune mare accent pe contractul 
propriu-zis de parteneriat public-privat, reglementat 
de Ordonanţa Guvernului din 17 iunie 2004. Datori-
tă atenţiei deosebite care este acordată contractului 
de parteneriat public-privat, această formă de cola-
borare între sectorul public şi cel privat prezintă o 
mai mare rigiditate10. 

Majoritatea autorilor sunt de părere că prima în-
cercare de realizare a unui parteneriat public-privat 
modern urmează a fi considerată iniţiativa Guvernului 
Marii Britanii, elaborată sub conducerea prim-minis-
trului John Major, în anul 1992, şi denumită „iniţiati-
va financiară privată” (Private Financial Initiative)11. 
În Marea britanie, parteneriatul public-privat este 
mai uşor de realizat, fiindcă presupune puţine forma-
lităţi. Englezii văd în parteneriatele publice-private o 
înţelegere la care au ajuns sectorul public şi cel privat, 
în urma căreia partenerul privat va presta serviciile 
de interes public, care până la acel moment erau pre-
state de către administraţia publică locală. Primele 
parteneriate publice-private au fost implementate în 
sfera deservirii spitalelor. Sarcina grea însă apasă şi 
în prezent pe umerii consumatorilor, deoarece presta-
torii de servicii prin parteneriat, de regulă, majorează 
taxele. În consecinţă, spitalele din Marea Britanie se 
confruntă cu mari datorii, întrucât rata dobânzilor la 
împrumuturi pentru partenerul privat este mai mare, 
comparativ cu dobânzile pe care le-ar fi putut achita 
statul. Însă aceasta reprezintă mai mult o problemă in-
ternă a economiei britanice12. Actualmente, 15% din 
investiţiile în domeniul serviciilor publice din Marea 
Britanie sunt realizate prin parteneriat13. 

În Statele Unite ale Americii, primele forme de 
parteneriat public-privat au apărut în construcţia căilor 
ferate în a doua jumătate a sec. XIX (TransContinen-
tal Railroad, anul 1860). Dar sistemul de parteneriat, 
pe care-l întâlnim astăzi, se conturează la începutul 
anilor ’80 ai sec. XX, sub forma cooperării între au-
torităţile publice şi sectorul privat pentru implemen-

tarea unor proiecte de reabilitare a zonelor industriale 
aflate în declin14. 

Interes prezintă mecanismul de aplicare a parte-
neriatelor publice-private în statele aflate în curs de 
dezvoltare. Pentru Republica Moldova, cunoaşterea 
dificultăţilor cu care se confruntă aceste state poate 
contribui la găsirea unor soluţii în plan intern. Astfel, 
primele proiecte de parteneriat în statele aflate în curs 
de dezvoltare din America Latină, Africa şi Asia au 
luat naştere în sec. XIX şi erau concentrate la distri-
buirea apei în oraşe. Finanţarea, construcţia şi exploa-
tarea reţelelor de apă era asigurată, în mare parte, de 
către investitorii privaţi străini. În majoritatea cazuri-
lor, aceşti investitori au terminat prin a abuza de situ-
aţia de monopol pe care o aveau, fapt ce a declanşat 
mişcări naţionaliste pe toate continentele. S-a decis ca 
serviciile publice să fie concesionate doar investito-
rilor naţionali, fapt ce a pus capăt abuzurilor comise 
până atunci de către investitorii străini15. 

Definirea şi particularităţile parteneriatului 
public-privat

În primul rând, este necesar să subliniem că modul 
de manifestare pe plan juridic a parteneriatelor publi-
ce-private diferă de la o ţară la alta, de la un sistem 
juridic la altul. Din acest considerent, este greu de 
prezentat o definiţie general acceptată a parteneriatu-
lui public-privat16. 

Definiţia legală este redată în Legea nr.179 din 
10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat17. 
Potrivit Legii, parteneriatul public-privat este con-
tractul de lungă durată, încheiat între partenerul public 
şi partenerul privat pentru desfăşurarea activităţilor de 
interes public, fondat pe capacităţile fiecărui partener 
de a repartiza corespunzător resursele, riscurile şi be-
neficiile (art.2). Mai multe definiţii pot fi întâlnite în 
doctrina de specialitate, însă majoritatea dintre ele 
poartă acelaşi conţinut, axat asupra legăturii de cola-
borare dintre sectorul public şi sectorul privat, în sco-
pul prestării unor servicii publice. Astfel, conform vi-
ziunii expuse de C.Viţelar, parteneriatul public-privat 
constituie o modalitate de introducere a managemen-
tului privat în serviciile publice, pe calea unei legături 
contractuale pe termen lung dintre un operator şi o 
autoritate publică18. Expertul D.Budianschi sublinia-
ză că parteneriatul public-privat este un instrument al 
managementului public care are menirea de a realiza 
proiecte ce ţin de interesul public, de dezvoltare a ser-
viciilor şi infrastructurii publice19. 

După V.Pătulea, parteneriatul public-privat repre-
zintă o asociere dintre autorităţile publice şi persoane 
juridice din sectorul privat. Obiectul asocierii îl con-
stituie realizarea de proiecte sau servicii publice care 
să fie finanţate, recurgându-se la capitalul privat în ca-
drul unui parteneriat public-privat reciproc avantajos, 
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în condiţii juridice riguros stabilite, prin intermediul 
diferitelor instrumente juridice, de regulă contractua-
le20. Doctrinarul rus A.Beliţkaia, care a susţinut şi teza 
de doctor în ştiinţe în domeniul parteneriatului public-
privat, menţionează că acesta reprezintă o colaborare 
reciproc avantajoasă între autorităţile publice şi agen-
ţii economici cu referire la obiectele aflate în sfera 
interesului şi controlului de stat, presupunând unirea 
resurselor şi distribuirea riscurilor între parteneri, în 
scopul unei îndepliniri mai efective a proiectelor de 
importanţă statală şi socială21. Comisia Europeană în-
ţelege parteneriatul public-privat ca fiind o cooperare 
între sectorul public şi cel privat, implicând crearea 
unei entităţi cu capital mixt ce îndeplineşte contracte 
publice sau concesiuni. Într-o altă definiţie, publicată 
pe portalurile electronice, se menţionează că parte-
neriatele publice-private sunt întreprinderi deţinute în 
comun de parteneri publici şi privaţi fiind constituite 
pentru a furniza servicii pentru public, în special la 
nivel local22. Abordat într-un sens mai larg, parteneri-
atul public-privat desemnează orice formă de colabo-
rare dintre sectorul public şi sectorul privat23.

Expunându-ne opinia, considerăm că definiţiile 
sus-menţionate contribuie la dezvoltarea doctrinei ju-
ridice de specialitate, care la acest capitol, aşa cum 
s-a menţionat, este deficitară. Totodată, considerăm 
necesar a defini parteneriatul public-privat dintr-o 
perspectivă proprie, pe care o vedem mai completă, 
în raport cu noţiunile redate mai sus. Astfel, partene-
riatul public-privat reprezintă un mod de finanţare 
prin intermediul căruia o autoritate publică face apel 
la parteneri privaţi de a finanţa şi a pune în aplicare 
un serviciu public, iar partenerul privat primeşte în 
schimb o plată de la partenerul public sau de la bene-
ficiarii serviciului. 

Din definiţiile enumerate mai sus, se disting o se-
rie de particularităţi specifice parteneriatului public-
privat, şi anume: a) reprezintă o colaborare dintre sec-
torul public (autoritatea publică centrală sau locală) 
şi sectorul privat (investitorul); b) condiţiile acestei 
„colaborări” trebuie prevăzute, în mod amănunţit, în 
contractul încheiat între părţi; c) obiect al contractului 
pot fi doar bunurile aflate în proprietatea publică sau 
privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritori-
ale24; d) subiecţii parteneriatului trebuie să aibă poziţii 
egale şi nicidecum bazate pe subordonare; e) scopul 
şi interesul subiecţilor trebuie să fie comun; f) ambii 
subiecţi trebuie să-şi asume riscurile, cheltuielile, dar 
şi să participe împreună la repartizarea veniturilor25.

Formele contractuale de realizare a parteneria-
tului public-privat

Aşa cum se cunoaşte din dreptul administrativ, 
autorităţile publice emit două categorii de acte juri-
dice: acte juridice unilaterale (prin care se realizează 

puterea de stat) şi acte juridice contractuale (presu-
pun un acord de voinţă, cum sunt contractele civile 
şi contractele administrative)26. Din categoria actelor 
juridice contractuale fac parte şi contractele de par-
teneriat public-privat, ce apar ca o formă nouă, mo-
dernă, de atragere şi implicare a capitalului privat în 
realizarea unor investiţii publice27. 

După natura juridică, contractele de parteneriat 
public-privat sunt contracte administrative, întrucât 
autorităţile contractante sunt autorităţi publice sau in-
stituţii publice care acţionează în virtutea capacităţii 
lor de drept administrativ28. Sub aspect de reglemen-
tare, aceste contracte administrative sunt supuse atât 
dispoziţiilor dreptului comun (Codului civil), cât şi 
regulilor specifice dreptului public29. 

Dacă în legislaţia şi doctrina română natura juri-
dică a contractului de parteneriat public-privat este 
bine delimitată, atunci în legislaţia naţională nu pu-
tem vorbi despre un veritabil contract de parteneriat 
public-privat, fiindcă acesta, ca atare, nu există. Legea 
nu reglementează un astfel de contract, ci stabileşte că 
parteneriatul public-privat se poate realiza prin mai 
multe forme contractuale, precum: antrepriza, pre-
stări de servicii, administrarea fiduciară, locaţiunea, 
arenda, concesiunea, societatea civilă (art.18 alin.(1)). 
Aşadar, pentru a face o exprimare juridică corectă, 
este necesar a şti că sintagma „contract de partene-
riat public-privat” este greşită: corect este a spune 
„parteneriat public-privat apărut în baza contractu-
lui de concesiune, locaţiune, antrepriză ş.a.m.d”. 

Însă indiferent de forma de apariţie a parteneriatu-
lui, contractele încheiate între partenerul public şi par-
tenerul privat trebuie să conţină o serie de clauze ceru-
te de lege, şi anume: date despre părţile contractante, 
drepturile şi obligaţiile părţilor, descrierea obiectului, 
termenul contractului, mărimea plăţii, clauze privind 
repartizarea riscurilor, răspunderea pentru neexecuta-
rea obligaţiilor (art.20). De exemplu, realizarea parte-
neriatului public-privat prin intermediul contractului 
de locaţiune are ca obiect transmiterea în posesiune 
şi folosinţă temporară a bunurilor proprietate publică. 
Partenerul privat este responsabil de utilizarea la des-
tinaţie a bunului şi de colectarea plăţilor pentru lucră-
rile efectuate şi serviciile prestate. Preţul contractului 
se stabileşte de către părţi şi nu poate fi mai mic decât 
cuantumul minim al chiriei stabilit în legea anuală a 
bugetului de stat (art.18 alin.(4)).

Părţi ale contractului sunt partenerul public şi par-
tenerul privat. Conform Legii, partener public este 
persoană juridică de drept public sau asociaţie a aces-
tei persoane care stabileşte un raport de parteneriat 
public-privat, iar partener privat este persoană juridi-
că de drept privat sau persoană fizică şi/sau asociaţie 
a acestora, care a devenit, în condiţiile legii, parte într-
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un parteneriat public-privat (art.2). Cu alte cuvinte, în 
calitate de partener public poate fi Guvernul – pentru 
proiectele de parteneriat public-privat de interes naţi-
onal sau administraţia publică din raion, oraş sau sat 
– pentru proiectele de interes local. O listă de compe-
tenţe pentru fiecare dintre autorităţile publice angajate 
în parteneriat este prevăzută în Lege (art.11-16). De 
cealaltă parte, partenerul privat este un investitor dis-
pus să asigure finanţarea, construcţia sau exploatarea 
unui bun public. Din nefericire, Legea nu specifică ce 
drepturi şi obligaţii revin partenerului privat. Proba-
bil, legiuitorul a lăsat acest lucru la discreţia ambilor 
parteneri, în virtutea principiului libertăţii contractu-
ale (art.9). 

Obiect al parteneriatului public-privat poate fi ori-
ce bun, lucrare, serviciu public sau funcţie exercitată 
de partenerul public, cu excepţia celor interzise de 
lege. De asemenea, parteneriatul public-privat poate fi 
constituit având ca obiect elemente ale infrastructurii 
şi/sau servicii de utilitate publică existente sau crearea 
acestora (art.17). În acelaşi timp, nu trebuie să credem 
că parteneriatul public-privat urmează să apară doar 
în baza contractelor sus-menţionate. Chiar dacă nu 
oferă mai multe detalii, legea permite ca parteneriatul 
public-privat să apară şi în baza altor forme contractu-
ale neinterzise de lege (art.18 alin.(7) Lege).

Probleme de implementare a parteneriatului 
public-privat 

În prezent, principalul promotor al parteneriatelor 
publice-private în republică este Agenţia Proprietăţii 
Publice aflată în subordinea Ministerului Economiei. 
Agenţia a fost fondată în anul 200730, fiind succesorul 
de drepturi şi obligaţii al Agenţiei Privatizării31. 

Fiind un fenomen relativ nou pentru Republica 
Moldova, locul slab în ceea ce priveşte cadrul de re-
glementare a parteneriatului public-privat constă în 
lipsa actelor normative secundare la nivel de Guvern. 
Din această cauză, Legea nr.179/2008 cu privire la 
parteneriatul public-privat este greu de aplicat, iar 
procesul de elaborare şi aprobare a proiectelor de par-
teneriat comportă diferite riscuri. Deşi Legea conţine 
anumite mecanisme de minimizare a riscurilor, fără 
aprobarea actelor secundare, acestea nu vor da rezul-
tatele dorite32.

Adeseori, implementarea parteneriatelor publice-
private este îngreunată de mediul de afaceri corupt şi 
netransparent cu care s-au obişnuit practic toţi agenţii 
economici din Republica Moldova. În multe sectoare 
nu există suficientă expertiză tehnică pentru a benefi-
cia pe deplin de implicarea agenţilor economici locali. 
Chiar dacă sectorul bancar este mai bine pregătit pen-
tru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat, 
nu avem companii cu suficientă experienţă care ar 
putea duce la bun sfârşit proiectele iniţiate33. De ase-

menea, costul mare al creditelor oferite de către bănci 
constituie încă un impediment în realizarea parteneri-
atelor publice-private. 

Agenţii economici străini manifestă puţin interes 
pentru parteneriatele din Republica Moldova, cu ex-
cepţia unor oferte mari, unde investitorii sunt siguri 
din start că vor avea de câştigat. În consecinţă, agenţii 
economici locali rămân a fi principalii investitori în 
proiectele de parteneriat public-privat. Cu toate aces-
tea, au fost iniţiate deja o serie de proiecte de partene-
riat public-privat, precum concesionarea Î.S. „Aero-
portul Internaţional Chişinău”34, prestarea serviciilor 
de radioterapie35, construcţia de locuinţe şi obiective 
de menire social-culturală36, alimentarea cu apă a unor 
localităţi din regiunile de Nord şi Centru ale republi-
cii37. De asemenea, a început selectarea companiei 
care va construi parcarea multietajată la Î.S. „Aero-
portul Internaţional Chişinău”.

Cu toate acestea, dezvoltarea de mai departe a 
parteneriatului public-privat în Republica Moldova 
este privită cu scepticism. Or, puţini parteneri privaţi 
„se aventurează” a face investiţii de durată, ştiind că 
bunul nu le va aparţine cu drept de proprietate şi în 
scurt timp vor trebui să-l restituie partenerului public. 
În acelaşi timp, obiectivele scoase la concurs nu sunt 
atractive, iar investitorul care ar accepta o astfel de 
colaborare riscă să suporte cheltuieli enorme, fără a 
avea un câştig. Din partea investitorilor apar reticenţe, 
astfel încât ofertele de parteneriat public-privat pur şi 
simplu rămân fără o finalitate. De exemplu, cu referire 
la construcţia drumului republican Orhei-Rezina, mai 
bine de 2 ani se caută investitori străini, dar aceştia nu 
doresc o colaborare prin parteneriat public-privat, din 
motiv că posesorii mijloacelor de transport ar ocoli in-
tenţionat traseul respectiv, doar pentru a nu plăti taxa 
de drum (rovineta)38. 

O problemă aparte ţine de erorile comise în proce-
sul de implementare a parteneriatelor. De regulă, în-
călcările sunt comise la etapa de încheiere a contrac-
tului şi sunt depistate de către organul de control. Do-
sarele ajung în instanţa de judecată şi sunt examinate 
în decursul unei perioade îndelungate de timp, doar 
că revocarea contractului devine practic imposibilă. 
Contractul se află în faza de executare, iar desfacerea 
lui ar genera cheltuieli enorme partenerului privat. De 
cele mai multe ori, vinovăţia aparţine autorităţilor pu-
blice şi constă în ignorarea normei de la art.18 alin.
(9) din Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul 
public-privat, potrivit căreia relaţia de parteneriat pu-
blic-privat se stabileşte doar în bază de concurs. 

Astfel, în speţă reclamantul Oficiului Teritorial 
Chişinău al Cancelariei de Stat cere anularea deciziei 
Consiliului municipal Chişinău nr.2/38 din 01 aprilie 
2011 cu privire la darea în locaţiune a încăperii din str. 
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Mitropolit Petru Movilă 6/2 (parter), farmaciei SRL 
„Receta Farm”. Reclamantul motivează că încăperea 
urma a fi atribuită în locaţiune numai după organiza-
rea licitaţiei. Curtea de Apel Chişinău a respins acţi-
unea, motivându-şi hotărârea prin faptul că Consiliul 
municipal a emis decizia contestată, deoarece a avut 
o singură solicitare privind acordarea încăperii în lo-
caţiune. Curtea Supremă de Justiţie a RM s-a expus 
că „această concluzie a instanţei este eronată, or, din 
materialele cauzei nu reiese că Consiliul la emiterea 
deciziei contestate a ţinut cont de prevederile legii 
enunţate, a respectat procedura de perfectare a con-
cursului şi a decis în lipsa altor solicitări acordarea 
în locaţiune a încăperii. Aşadar, concluzia instanţei cu 
privire la lipsa altor solicitanţi este prematură şi nu a 
fost probată de pârât”. Cele menţionate au determinat 
casarea hotărârii primei instanţe cu restituirea pricinii 
spre rejudecare39. 

Concluzii şi recomandări
Generalizând cele expuse mai sus, ajungem la con-

cluzia că pentru statul nostru, parteneriatul public-pri-
vat reprezintă o soluţie reală de a îmbunătăţi, într-un 
timp relativ scurt, calitatea serviciilor prestate popu-
laţiei şi de a moderniza infrastructura de stat moşteni-
tă din perioada sovietică. În acelaşi timp, experienţa 
Republicii Moldova atestă că parteneriatele publice-
private sunt solicitate în sfera prestării serviciilor pu-
blice (apă şi canalizare, gaze naturale, energie termi-
că, energie electrică, iluminare a străzilor, transport 
public şi servicii de telecomunicaţie), lucrărilor de 
utilitate publică (reparaţia blocurilor de locuit, ame-
najarea terenurilor de joacă pentru copii, parcărilor) şi 
dezvoltarea infrastructurii publice (reparaţia drumu-
rilor, colectarea deşeurilor, amenajarea parcurilor şi 
zonelor de odihnă). 

Parteneriatul public-privat în Republica Moldova 
comportă riscuri financiare considerabile, motiv din 
care a devenit puţin atractiv pentru investitorii străini. 
În timp ce multe state depun efort pentru a menţine 
investitorii în cadrul parteneriatelor publice-priva-
te prin diferite subvenţii, scutiri de taxe şi impozite, 
credite cu dobânzi reduse şi alte facilităţi, în Republi-
ca Moldova asemenea acţiuni lipsesc, din care motiv 
domeniul parteneriatelor a devenit nerentabil pentru 
investitori. 

Multe semne de întrebare în legătură cu implemen-
tarea parteneriatelor publice-private există la nivel lo-
cal. Problema constă în nivelul redus de pregătire pro-
fesională a cadrelor, dar şi în capacitatea joasă de co-
operare a autorităţilor publice locale cu autorităţile de 
la Chişinău. De multe ori, se întâmplă ca parteneriatul 
public-privat să nu fie luat în calcul din cauza unor 
informaţii eronate bazate pe concepţii greşite, cum ar 
fi faptul că acceptând parteneriatul, administraţia ar 

putea pierde controlul asupra prestărilor de servicii. 
Suntem de părerea că parteneriatele publice-priva-

te ar avea o răspândire mai largă dacă ar fi înlăturate o 
serie de formalităţi de ordin legislativ şi tehnic care în 
prezent creează dificultăţi pentru investitori. În primul 
rând, este necesar a simplifica mecanismul de aplica-
re a Legii nr.179/2008 cu privire la parteneriatul pu-
blic-privat. În al doilea rând, este necesar a modifica 
Legea nr.534/1995 cu privire la concesiuni40, în sensul 
ajustării acesteia la noile cerinţe de implementare a 
parteneriatelor publice-private. În al treilea rând, re-
comandăm simplificarea procedurilor de administrare 
a proprietăţii publice, de înregistrare a persoanelor 
juridice cu capital mixt, de desfăşurare a licitaţiilor 
şi concursurilor investiţionale, de încheiere şi înregis-
trare a contractelor legate de proiectele de parteneriat. 
De asemenea, se cere cât mai multă transparenţă în 
procesul de selectare a partenerilor privaţi. 
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SUMMArY
A charter party means a contract by which a ship or a principal part of it, is lead by the owner es-

pecially to a merchant for the conveyance of goods on a predetermined voyage to one or more places, a 
special contract between the ship owner and charters, especially for the carriage of goods etc. 

The charterer takes over the vessel for either a certain amount of time (a time charter) or for a certain 
point-to-point voyage (a voyage charter), giving rise to these two main types of charter agreement. There 
is a subtype of time charter called the demise or bareboat charter. 

In a time charter, the vessel is hired for a specific amount of time. The owner still manages the vessel 
but the charterer gives orders for the employment of the vessel, and may sub-charter the vessel on a time 
charter or voyage charter basis. 

The demise or bareboat charter is a subtype of time charter in which the charterer takes responsibility 
for the crewing and maintenance of the ship during the time of the charter, assuming the legal responsi-
bilities of the owner and is known as a disponent owner.

In a voyage charter, the charterer hires the vessel for a single voyage, and the vessel’s owner (or di-
sponent owner) provides the master, crew, bunkers and supplies. 

D 
maritim, dar nu şi a celui de navlosire, cât şi a 

navigaţiei în general sau a protecţiei mediului marin. 
Cu titlu de exemplu menţionăm:

Convenţia internaţională pentru unificarea unor •	
reguli de drept în materie de conosamente, adoptată 
la Bruxelles la 25 august 1924, cunoscută ca Regulile 
de la Haga1.

Protocolul de la Bruxelles din 23 februarie 1968 •	
de modificare a Convenţiei internaţionale pentru uni-
ficarea unor reguli de drept în materie de conosamente 
de la Bruxelles din 25 august 1924, cunoscut ca Re-
gulile de la Haga-Visby şi Protocolul de la Bruxelles 
din 21 decembrie 1979 de modificare a Regulilor de 
la Haga-Visby.

Convenţia Naţiunilor Unite privind transportul •	
de mărfuri pe mare, adoptată la Hamburg, la 30 martie 
1978, cunoscută ca Regulile de la Hamburg. 

Convenţia internaţională privind unificarea unor •	
reguli în materie de abordaj în navigaţia interioară, în-
cheiată la Geneva la 15 martie 1960.

Convenţia internaţională pentru unificarea unor •	
reguli de drept privind coliziunile dintre nave, înche-
iată la Bruxelles la 23 septembrie 1910. 

Convenţia internaţională pentru unificarea unor •	
reguli în materie de asistenţă şi salvare pe mare, în-
cheiată la Bruxelles la 23 septembrie 1910. 

Convenţia internaţională privind căutarea şi •	
salvarea pe mare, încheiată la Hamburg la 27 aprilie 
1979. 

Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mă-•	
rii, încheiată la Montego Bay, la 10 decembrie 1982.

Convenţia privind facilitarea traficului maritim •	

CONTRACTUL  DE  NAVLOSIRE
Lilia GrIBInCEA, 

doctor în drept, conferenţiar universitar  (USM)

internaţional, adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, 
amendată în anii 1984, 1986, 1989, 1991, 1993, 
1994.

Convenţia internaţională privind ocrotirea vieţii •	
omeneşti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 
1974.

Convenţia referitoare la privilegiile şi la ipoteci-•	
le maritime, semnată la Geneva la 6 mai 1993.

Convenţia de la Rotterdam din 11.12.2008 pri-•	
vind contractele de transport total sau parţial al măr-
furilor pe mare (Regulile de la Rotterdam), care încă 
nu a intrat în vigoare. 

Obiectul contractului de transport maritim îl con-
stituie deplasarea mărfii de către cărăuş, iar contractul 
de navlosire are ca obiect nava în stare de navigabili-
tate. În contractul de transport maritim, raporturile se 
stabilesc între cărăuş şi expeditor, iar în contractul de 
navlosire – între armator şi navlositor.

Contractul de navlosire nu beneficiază de o regle-
mentare printr-o convenţie internaţională. Într-o atare 
situaţie, aşa cum s-a remarcat şi în doctrina juridică2, 
voinţa părţilor se completează cu uzanţele comercia-
le internaţionale şi cu normele în materie prevăzute 
de legea aplicabilă, determinată conform normelor 
dreptului internaţional privat. Uzanţele comerciale in-
cidente contractelor de navlosire sunt fixate, de cele 
mai multe ori, în contracte tip, elaborate de organizaţii 
internaţionale ale armatorilor, de exemplu Consiliul 
Maritim Baltic şi Internaţional BIMCO – The Baltic 
and International Maritime Council3. Regulile BIM-
CO în varianta actuală au fost adoptate de Adunarea 
Generală la Vancouver în iunie 20114. BIMCO este 
recunoscută ca lider mondial în elaborarea şi revizui-
rea contractelor maritime standard şi a clauzelor mari-

reptul maritim internaţional dispune de o regle-
mentare bogată atât a contractului de transport 
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time standard. Cu titlu de exemplu menţionăm: Gene-
ral Time Charter Party (GENTIME 1999) – Contract 
de navlosire pe timp determinat; BIMCO Standard 
Voyage Charter Party for the Transportation of Bulk 
Cement (CEMENTVOY 2006) – contract tip de na-
vlosire pe timp determinat pentru transportarea ci-
mentului în vrac; BIMCO General Voyage Charter 
Party (GENCON 1994) – contract de navlosire pe 
timp determinat; BIMCO Standard Bareboat Char-
ter (BARECON 2001) – contract de navlosire a na-
vei nude. 

În funcţie de tipul contractului de navlosire 
convenit, părţile recurg şi la întocmirea de conosa-
mente (bills of lading), care au funcţia de a proba 
încărcarea mărfii pe vas şi care reprezintă docu-
mente reprezentative ale mărfii. BIMCO a elaborat 
mai multe conosamente tip, dintre care menţionăm: 
BLACKSEAWOODBILL, COMBICONBILL, 
NORGRAINBILL (North American Grain Bill of 
Lading), Blank Back Form of Liner Bill of Lading, 
FERTICONBILL 2007 BILL OF LADING, CON-
GENBILL 2007, CEMENTVOYBILL 2006 etc.

Contractul de navlosire este acel contract, în baza 
căruia armatorul, numit şi navlosant se obligă ca, în 
schimbul unei sume de bani, numită navlu, fie să 
transporte mărfuri pe mare, fie să pună la dispoziţia 
navlositorului o navă în stare bună de navigabilitate 
pentru transportul de mărfuri. 

Contractul de navlosire este cunoscut în general 
sub denumirea de charter party, formularea prove-
nind de la expresia latină carta partita, care în evul 
mediu desemna documentul de transport5. 

Contractul de navlosire este un contract sinalag-
matic, consensual, comutativ şi cu titlu oneros.

Părţile contractului de navlosire sunt armatorul 
sau navlosantul şi navlositorul.

Armatorul (shipowner) este, în general, chiar 
proprietarul navei şi se obligă să pună la dispoziţia 
navlositorului nava în stare bună de navigabilitate şi 
să o menţină în această stare pe toată durata contrac-
tului. 

Navlositorul (charterer) este beneficiarul con-
tractului de navlosire, căruia navlosantul îi pune la 
dispoziţie nava în schimbul navlului. Navlositorul 
poate deveni la rândul său armator, prin încheierea 
unui contract de subnavlosire, dacă un asemenea 
drept i-a fost acordat prin contractul de navlosire. 

Clasificarea contractului de navlosire se face 
în dependenţă de repartizarea gestiunii navei între 
armator şi navlositor6. Gestiunea navei este privită 
sub două aspecte: gestiunea nautică şi gestiunea co-
mercială. Gestiunea nautică presupune echiparea şi 
armarea vasului (angajarea personalului de naviga-
ţie necesar îndeplinirii serviciilor la bord, incluzând 
comandantul, secundul, mecanicul-şef şi echipajul), 
plata salariului echipajului şi asigurarea hranei aces-

tuia, întreţinerea şi asigurarea navei. Echipajul şi 
comandantul rămân subordonaţi celui, care deţine 
gestiunea nautică. Gestiunea comercială presupune 
dreptul de a stabili destinaţia şi ruta călătoriei, dar 
şi obligaţia de a suporta cheltuielile aferente aceste-
ia, precum cheltuieli pentru aprovizionarea navei cu 
combustibil, mijloace de subzistenţă, taxe portuare, 
taxe de remorcare sau de pilotaj, taxe de trecere prin 
canale navigabile. 

În dependenţă de repartizarea gestiunii navei în-
tre armator şi navlositor, contractul de navlosire cu-
noaşte trei forme: navlosirea navei nude, navlosirea 
pe timp determinat şi navlosirea pe călătorie. 

Navlosirea navei nude (bare boat charter) pre-
supune întreaga gestiune a navei, adică gestiunea 
nautică şi comercială de către navlositor. Armatorul 
este obligat numai să pună la dispoziţia navlosito-
rului nava în stare bună de navigabilitate. În cazul 
contractului de navlosire a navei nude, obligaţia de 
efectuare a transportului aparţine navlositorului, ar-
matorul având doar obligaţia de a-i pune la dispozi-
ţie nava. 

Navlositorul este obligat să echipeze nava şi să 
armeze nava, să plătească salariile echipajului, să 
aprovizioneze nava cu combustibil şi cu mijloace 
pentru asigurarea subzistenţei, să plătească taxele 
portuare, taxele de pilotaj şi de remorcare, precum 
şi cele de trecere prin canale navigabile. Echipajul 
şi comandantul se vor subordona dispoziţiilor na-
vlositorului. Acest tip de contract cunoaşte forma 
de charter by demise, în care proprietarul armator 
îşi păstrează dreptul de a numi comandantul navei. 
Având şi gestiunea comercială a navei, navlositorul 
poate subnavlosi nava sau poate încheia contracte de 
transport cu terţii. 

Dacă navlositorul, în calitate de cărăuş, transportă 
mărfurile proprii, nu se va elibera un conosament, iar 
dacă navlositorul încheie contracte de transport cu 
terţii, se va elibera conosament. Acest conosament îl 
obligă pe navlositor şi nu pe armator. 

navlosirea pe timp determinat (time charter) 
presupune scindarea gestiunii comerciale de gesti-
unea nautică. Astfel, în această categorie a contrac-
tului de navlosire, gestiunea comercială revine na-
vlositorului, iar gestiunea nautică revine armatoru-
lui. Armatorul este obligat să armeze şi să echipeze 
nava, să plătească salariile echipajului şi să îl asigure 
cu hrană, să menţină vasul în stare bună de naviga-
bilitate şi să îl asigure. Echipajul şi comandantul se 
vor subordona dispoziţiilor armatorului, care îi poate 
înlocui. 

Navlositorul fixează destinaţia şi ruta călătoriei, 
aprovizionează nava cu combustibili, va plăti taxele 
portuare, de trecere prin canale navigabile, taxele de 
pilotaj sau remorcare etc. 

În cazul navlosirii pe timp determinat, cărăuş 
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este navlositorul. Dacă marfa transportată aparţine 
navlositorului, de regulă, nu se emite conosament. 
Dacă navlositorul încheie contracte de transport cu 
terţii, acestora li se vor elibera conosamente semna-
te de comandantul navei. Aceste conosamente îl vor 
obliga pe armator şi nu pe navlositor, deoarece co-
mandantul navei este un prepus al armatorului.

S-a menţionat7 că în cazul în care există o clau-
ză inserată în charter party, navlositorul sau agenţii 
acestuia pot fi împuterniciţi să semneze conosamente 
în numele armatorului, navlositorul fiind obligat să îl 
despăgubească pe armator pentru prejudiciile pe care 
le-ar aduce acestuia prin semnarea conosamentului. 
Totuşi, în cazul navlosirii pe timp determinat, faţă de 
terţi răspunde armatorul, deoarece acesta transmite 
prin charter party navlositorului numai drepturile, nu 
şi obligaţiile. 

navlosirea pe călătorie (voyage charter). Con-
tractul de navlosire voyage charter se încheie între 
armator şi navlositor pentru transportul mărfurilor 
pentru o călătorie sau anumite călătorii succesive, în 
schimbul unui navlu, calculat, de regulă, în raport 
cu cantitatea încărcăturii (per tonă sau metru cub de 
marfă). Navlosirea pe călătorie presupune că întrea-
ga gestiune a navei revine armatorului. Armatorul 
este cel care organizează şi efectuează transportul 
către portul de destinaţie convenit cu navlositorul. 
Armatorul este obligat să armeze şi să echipeze 
nava, să plătească salariile echipajului şi să îl asigure 
cu hrană, să întreţină şi să asigure nava, să procure 
combustibilii necesari, să plătească taxele portuare, 
de trecere prin canale navigabile, taxele de pilotaj 
sau de remorcare etc. 

De regulă, în această modalitate de transport se 
emite conosament, deoarece marfa este transportată 
de armator, iar nu de navlositor. Contractul de navlo-
sire voyage charter se apropie foarte mult de contrac-
tul de transport maritim.

15.2.3. Obligaţiile părţilor în contractul de na-
vlosire. Principalele obligaţii ale armatorului sunt pu-
nerea vasului la dispoziţia navlositorului şi menţinerea 
în bună stare de navigabilitate a navei pe toată durata 
contractului, iar a navlositorului – plata navlului. Ce-
lelalte obligaţii revin părţii care deţine, în dependenţă 
de forma contractului, gestiunea nautică şi comercială 
a navei8. 

În continuare, vom enumera obligaţiile ce rezultă 
din contractul de navlosire şi căreia dintre părţi in-
cumbă aceste obligaţii.

obligaţia de a pune la dispoziţie nava în stare 
bună de navigabilitate şi de a menţine starea bună 
de navigabilitate pe toată durata contractului. Aşa 
cum am menţionat, punerea vasului în stare bună de 
navigabilitate la dispoziţia navlositorului este obliga-
ţia principală a armatorului. Nava trebuie să cores-
pundă caracteristicilor stipulate. Cheltuielile necesare 

pentru deplasarea navei la locul prevăzut în contract 
sunt suportate de armator.

Obligaţia de a menţine starea bună de navigabili-
tate a navei pe toată durata contractului decurge din 
gestiunea nautică a navei. În cazul navlosirii navei 
nude, gestiunea nautică aparţine navlositorului, prin 
urmare şi obligaţia de menţinere a stării bune de 
navigabilitate aparţine navlositorului. În acest caz, 
armatorul este obligat doar să pună la dispoziţia na-
vlositorului nava în stare bună de navigabilitate. 

obligaţia de plată a navlului. Această obligaţie 
revine navlositorului. Navlul constituie chiria sau 
preţul perceput de armator (navlosant) de la navlosi-
tor prin efectul contractului de navlosire, în schimbul 
punerii la dispoziţia navlositorului a navei sale sau a 
unei capacităţi de încărcare a ei în scopul transpor-
tării de mărfuri pe apă. Dacă navlositorul nu a utili-
zat toată capacitatea închiriată a navei şi convine în 
acest sens cu armatorul, i se poate restitui jumătate 
din navlu. De asemenea, părţile pot stabili ca navlul 
să se plătească şi ca o sumă globală (lump sum), cu-
prinzând şi acel navlu mort (dead freight), plătit pen-
tru capacitatea de navă, neutilizată de navlositor. 

În cazul navlului stabilit lump sum, plata se efec-
tuează la intervale de timp stabilite în charter party. 
În cazul navlosirii navei nude, navlul ia forma unei 
lump sum, care se plăteşte de regulă lunar şi antici-
pat. 

Navlul stabilit pe navă şi pe unitate de timp se 
utilizează, de obicei, în contractul de navlosire time 
charter şi se calculează în dependenţă de capacita-
tea de încărcare a navei pe timp de vară, chiar dacă 
transportul se efectuează în timpul iernii. În acest 
caz, plata navlului este datorată pentru fiecare zi sau 
parte din zi, până la restituirea navei către armator.

obligaţia de a asigura nava. Această obligaţie 
revine părţii care deţine gestiunea nautică a navei, 
adică, în principiu, revine armatorului. Ca excepţie, 
în cazul navlosirii navei nude, obligaţia de asigurare 
a navei revine navlositorului, armatorul fiind obligat 
în acest caz doar să pună la dispoziţia navlositorului 
nava convenită.

obligaţia de armare a navei. Şi această obligaţie, 
ca şi obligaţia de asigurare a navei, revine părţii care 
deţine gestinuea nautică a navei, adică armatorului. 
Obligaţia de armare a navei incumbă navlositorului 
doar în cazul navlosirii navei nude.

obligaţia de plată a salariilor şi a hranei echi-
pajului. Obligaţia dată este în sarcina părţii care 
deţine gestiunea nautică a navei, adică, în principiu 
armatorului. Obligaţia de plată a salariilor şi a hranei 
echipajului revine navlositorului doar în cazul na-
vlosirii navei nude.

obligaţia de procurare a combustibililor. Aceas-
tă obligaţie revine navlositorului când acesta deţine 
gestiunea comercială a navei (charter by demise şi 
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time charter) şi armatorului în cazul navlosirii navei 
nude (voyage charter).

obligaţia de a procura încărcătura navei (caric-
cargo). Această obligaţie revine navlositorului. Marfa, 
pregătită pentru încărcare, trebuie adusă de navlositor 
la locul de încărcare convenit. În dependenţă de situ-
aţia concretă, părţile pot utiliza expresiile caric parţial 
(part cargo) sau caric plin (full and complete cargo). 

S-a menţionat9 că dacă navlosirea ia forma bare 
boat charter/charter by demise sau time charter, 
cantitatea de marfă încărcată, atâta timp cât este în 
limitele maxime prevăzute de contract, este la lati-
tudinea navlositorului. Armatorul nu este interesat 
nici de felul mărfii, care este stipulat în contract doar 
în termeni generici ca „mărfuri legale”, cu excepţia 
cazului în care transportul acelei categorii de marfă 
este ilegal sau marfa pune în pericol vasul. Consti-
tuie excepţie navlosirea unui vas cu destinaţie speci-
ală, de exemplu, pentru transportul produselor petro-
liere, al cerealelor etc., situaţie în care navlositorul 
trebuie să respecte categoria de marfă. În ceea ce 
priveşte momentul încărcării mărfii, acesta nu pre-
zintă interes pentru armator, deoarece contractul, în 
ambele forme menţionate (bare boat charter/charter 
by demise sau time charter), se încheie pe o perioadă 
de timp determinată, timpul curgând în defavoarea 
navlositorului. 

În cazul contractului voyage charter prezintă im-
portanţă pentru armator procurarea mărfii de către na-
vlositor în cantitatea şi termenul prevăzute în contract. 
În acest caz, armatorul deţine gestiunea comercială a 
navei, iar dacă navlositorul nu pune la dispoziţie în-
treaga cantitatea de marfă prevăzută în contract, ar-
matorul poate procura marfa în completarea capacită-
ţii de transport a navei. 

Navlositorul trebuie să pregătească marfa pentru 
încărcare şi să o prezinte la locul de încărcare con-
form cutumei: „marfa aşteaptă nava şi nu invers”. 

Normele de încărcare şi descărcare a mărfurilor 
diferă de la port la port, în funcţie de capacitatea lui 
de dotare şi de operare, de poziţia geografică pe care 
o are, de regimul juridic al administraţiei portuare, de 
condiţiile de climă a zonei în care se află portul, de nu-
mărul sărbătorilor legale, de tipul de navă şi de felul 
de marfă ce se operează.

Încărcarea şi descărcarea mărfurilor trebuie să 
se efectueze în termenul prevăzut în contract sau în 
uzanţele portuare.

Timpul normal acordat navlositorului pentru în-
cărcarea navei poartă denumirea de stalii (laytime). 
Timpul de stalii semnifică zilele libere în care nava 
este pusă la dispoziţia navlositorului fără nici o plată. 
Termenul acordat începe să curgă de la data notificării 
(notice of readiness) navlositorului că nava a sosit în 
port la locul de încărcare, fiind gata de operare in re-
adiness. Notificarea trebuie acceptată în scris de către 

navlositor sau agenţii săi şi, de regulă, acceptarea se 
menţionează pe duplicatul notificării, care se înapoia-
ză comandantului navei.

Staliile se calculează pe zile consecutive, zile lu-
crătoare de 24 de ore, zile lucrătoare de 24 de ore con-
secutive, zile lucrătoare pe timp favorabil10. 

Există stalii reversibile, care se calculează cumulat 
pentru încărcare/descărcare în ambele porturi şi stalii 
ireversibile, care se determină separat pentru portul de 
încărcare şi separat pentru portul de descărcare şi nu 
pot fi cumulate11. 

Reversibilitatea staliilor constituie opţiunea acor-
dată navlositorului, care a terminat încărcarea mărfii 
într-un timp mai scurt decât cel stabilit, numit „timpul 
salvat” de a-l utiliza pentru descărcarea mărfii. Astfel, 
navlositorul este în drept ca „timpul salvat” la încăr-
carea mărfii să îl cumuleze cu cel rezervat pentru des-
cărcare, luându-se în calcul totalul staliilor convenite 
pentru ambele operaţiuni. 

Armatorul poate acorda navlositorului o primă de 
celeritate (dispatch money), care constă în acordarea 
unei sume pentru efectuarea operaţiunilor de încărca-
re sau de descărcare a mărfii cu rapiditate. 

Dacă navlositorului îi este insuficient timpul de 
stalii pentru încărcarea mărfii, căpitanul navei poa-
te acorda contrastalii (demurrage), în condiţiile sti-
pulate în contract. Contrastaliile constau în timpul 
suplimentar utilizat de navlositor pentru încărcarea 
mărfurilor după curgerea staliilor. Pentru contrasta-
lii navlositorul plăteşte o sumă suplimentară arma-
torului, menită să acopere prejudiciul suportat prin 
staţionarea prelungită a navei în port. În cazuri ex-
cepţionale, pot fi acordate şi supercontrastalii, care, 
de regulă, nu trebuie să fie mai mari decât dublul 
contrastaliilor.

Staliile, contrastaliile şi prima de celeritate se 
consemnează în time-sheet. Dacă time-sheet-ul nu se 
poate întocmi, căpitanul navei va întocmi un proces-
verbal (statement of facts), în baza căruia ulterior se 
va redacta time-sheet-ul. 

obligaţiile de plată a taxelor portuare, de pilotaj, 
de remorcare, de trecere prin canale navigabile etc. 
Aceste obligaţii aparţin părţii care deţine gestiunea 
comercială a navei. Armatorul va fi obligat să plăteas-
că taxele portuare, de pilotaj, de remorcare, de trecere 
prin canale navigabile etc. în cazul contractului vo-
yage charter, iar navlositorul – în cazul contractului 
charter by demise şi time charter. 

Referitor la răspunderea părţilor pentru neexecu-
tarea contractului de navlosire, menţionăm că, în lip-
sa unei convenţii internaţionale, răspunderea părţilor 
contractului de navlosire va fi stabilită potrivit clau-
zelor contractuale, uzanţelor comerciale în materie şi 
legii aplicabile contractului.

În dependenţă de categoria contractului de navlo-
sire, armatorul şi navlositorul răspund pentru neexe-
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cutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţi-
ilor asumate.

În ceea ce priveşte clauzele de limitare sau de ex-
cludere a răspunderii, pe lângă cele obişnuite, în con-
tractele de navlosire mai sunt întâlnite şi clauze speci-
fice, inserate de părţi în contract12: 

Clauza de război (War clause)•	 . În baza acestei 
clauze, armatorul este în drept să rezilieze contractul 
după notificarea navlositorului sau poate refuza efec-
tuarea unei părţi a călătoriei, dacă apreciază că vasul, 
echipajul sau marfa sunt expuse riscului de război. În 
cazul în care călătoria este în derulare, armatorul poa-
te cere navlositorului să indice un port sigur pentru 
descărcarea mărfii. Armatorul are dreptul la întregul 
navlu, iar în situaţia în care distanţa parcursă este su-
perioară celei stabilite în contract, iar navlosirea s-a 
făcut pe voiaj şi nu pe trump, de asemenea are dreptul 
la un supliment de navlu.

Clauza de grevă (Strike clause).•	  În baza acestei 
clauze, armatorul are dreptul să rezilieze contractul în 
cazul în care marfa nu poate fi încărcată din cauza gre-
vei din port. În cazul navlosirii voyage charter, când 
timpul curge în defavoarea armatorului, navlositorul 
poate evita rezilierea prin calcularea zilelor de stalii 
pe perioada grevei şi plata suprastaliilor la expirarea 
acestor zile, fără a se ţine cont că încărcarea a fost îm-
piedicată de grevă. Dacă încărcarea începuse deja, iar 
navlositorul nu este de acord ca staliile să fie calculate 
pe perioada grevei, armatorul poate decide începe-
rea voiajului, putând completa în alt port încărcătura 
vasului, reducând în mod corespunzător navlul plătit 
de navlositor. Pentru situaţia în care greva are loc în 
portul de descărcare, navlositorul poate indica un port 
sigur, plătind un supliment de navlu pentru diferenţa 
de distanţă parcursă de navă.

Clauza de îngheţ (Ice clause).•	  Conform aces-
tei clauze, armatorul poate refuza să încarce marfa în 
cazul în care nava este în pericol de îngheţ în por-
tul de încărcare. În acest caz, contractul de navlosire 
este nul. Dacă o parte din marfă a fost deja încărcată, 
armatorul poate părăsi portul de încărcare în caz de 
pericol de îngheţ, fără a aştepta terminarea încărcării 
mărfii, navlositorul fiind obligat să plătească doar na-

vlul proporţional cu marfa încărcată. În cazul în care 
pericolul de îngheţ este în portul de descărcare, na-
vlositorul are opţiunea fie să indice un port sigur, cu 
plata unui supliment de navlu, fie să plătească staliile 
şi eventual suprastaliile în cazul în care armatorul va 
ţine nava la dispoziţia navlositorului, până la trecerea 
pericolului de îngheţ. 

Note:

1  Regulile de la Haga au fost elaborate, de fapt, la Haga 
în anul 1921, au fost revizuite apoi la Conferinţa de la Lon-
dra în anul 1922 şi definitivate la Conferinţa de la Bruxel-
les.

2 Sitaru Dragoş-Alexandru, Buglea Claudiu-Paul, Stă-
nescu Şerban-Alexandru, Dreptul comerţului internaţional, 
Tratat: Partea specială, Universul juridic, Bucureşti, 2008, 
p.432.

3 www.bimco.org. 
4 Pot fi vizualizate pe site-ul: https://www.bimco.org/

About/Rules.aspx, accesat la 12.07.2012. 
5 Căpăţână O., Stancu Gh., Dreptul transporturilor: 

Partea specială, Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p.486.
6 Sitaru Dr.-Al., Buglea Cl.-P., Stănescu Ş.-Al., op.cit., 

p.438 şi urm; Gribincea Lilia, Dreptul comerţului interna-
ţional, Reclama, Chişinău, 1999, p.245 şi urm.; Macovei 
Ioan, Dreptul comerţului internaţional, vol.II, C.H. Beck, 
Bucureşti, 2009, p.131 şi urm; Căpăţână O., Stancu Gh., 
op.cit., p.487; Bibicescu Gh., Transportul de mărfuri pe 
mare în comerţul internaţional, Spot-Turism, Bucureşti, 
1983, p.124, apud Macovei Ioan, op.cit., 2009, p.131.

7 Bibicescu Gh., op.cit., p.128.
8 A se vedea: Sitaru Dr.-Al., Buglea Cl.-P., Stănescu Ş.-

Al., op.cit., p.441 şi urm.; Macovei I., op.cit., 2009, p.134 
şi urm; Căpăţână O., Stancu Gh., op.cit., p.489; Bibicescu 
Gh., op.cit., p.190.

9 Sitaru Dr.-Al., Buglea Cl.-P., Stănescu Ş.-Al., op.cit., 
p.443-444.

10 Căpăţână O., Ştefănescu B., op.cit., vol.II, p.184.
11 Stoian I., Dragne E., Stoian M., Comerţ internaţional: 

Tehnici şi proceduri, vol.II, Caraiman, Bucureşti, 1997, 
p.403.

12 A se vedea: Macovei I., op.cit., 2009, p.136; Sitaru 
Dr.-Al., Buglea Cl.-P., Stănescu Ş.-Al., op.cit., p.445; Căpăţâ-
nă O., Stancu Gh., op.cit., p.490. 
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SUMMArY
The Parliament of Republic of Moldova adopted on March 22, 2012 the Law concerning the prevention 

and combating of organized crime. The Law regulates specific measures of prevention and combating 
delinquency in order to guarantee the protection of the person, society and state against illegal actions.

By the Decision of the Government there was created the National Council Naţional for the Coordina-
tion of activities of prevention and combating of organized crime.

It is widely implemented the cooperation of offenders with the bodies of penal prosecution, in exchange 
for a milder punishment or discharge of penal resposibility.

 It is also mentioned the necessity of widening the area of application of ,,discretion law” dictated 
by the process of humanization of the penal policy of the state and by the dynamics of the change of the 
structure and character  of criminality.

L 
criminalităţii organizate1.

Legea reglementează măsuri specifice de prevenire 
şi combatere a criminalităţii organizate, aplicate de au-
torităţile cu atribuţii în domeniu pentru a asigura prote-
jarea persoanei, a societăţii şi a statului împotriva acţiu-
nilor ilegale ale grupărilor şi organizaţiilor criminale.

În lege sunt explicate noţiunile „criminalitate orga-
nizată”, „activitate criminală organizată”, „prevenire 
a criminalităţii organizate”, ,,infracţiune cu caracter 
transnaţional” (art.2); sfera de acţiune a legii – infrac-
ţiunile, care, conform Codului penal, se consideră co-
mise de un grup sau o organizaţie (asociaţie) criminală 
(art.3), precum şi principiile de bază ale prevenirii şi 
combaterii criminalităţii organizate (art.4), desem-
nate structurile competente.

Cei iniţiaţi în această materie, luând cunoştinţă de 
textul Legii, uşor constată că în ea nu este nimic „nou 
sub soare”. Aşa ori altfel, unele dintre aceste activităţi 
sunt prevăzute în alte acte normative şi efectuate de că-
tre organele abilitate şi până la adoptarea acestei legi, 
atât doar că fiecare dintre ele o făcea în mod separat, 
conform competenţelor. Legea încearcă să conjuge 
aceste eforturi prin formele de organizare, instituţiona-
lizare, coordonare şi cooperare atât la nivel intern, cât 
şi internaţional, ridicând în acest fel şi nivelul respon-
sabilităţii fiecăruia pentru această activitate, dându-i un 
caracter sistemic.

În Lege (art.5) este indicat că controlul, conducerea 
şi coordonarea executării prezentei legi sunt exercitate 
de Procuratură în condiţiile Legii cu privire la Procura-
tură, ale Codului de procedură penală şi ale altor legi.

Deşi nu este prevăzut de Legea în speţă, prin Hotă-
rârea de Guvern din 04.05.2012 a fost creat Consiliul 

Naţional de Coordonare a activităţilor de prevenire şi 
combatere a criminalităţii organizate2.

Prevenirea şi combaterea infracţionismului, în con-
diţiile separaţiei ramurilor puterii de stat, este o sarcină 
a executivului. Din aceste considerente Guvernul nu că 
a avut dreptul, a fost chiar obligat să creeze un astfel 
de Consiliu, mai ales că este vorba despre criminalita-
tea organizată, care a luat amploare şi, în ciuda tuturor 
măsurilor întreprinse, galopează nestingherit prin ţări 
şi continente, Republica Moldova fiind şi ea atrasă în 
acest fenomen social (antisocial).

În Lege sunt stipulate prevederi şi instituţii juridice 
noi, care depăşesc cadrul legal existent, deci şi compe-
tenţa Procuraturii în problemele de control, conduce-
re şi coordonare, a cărei atribuţii (deşi în Lege nu este 
specificat) intervin mai degrabă când este vorba de pre-
venirea specială şi combaterea infracţiunilor de către 
un grup sau organizaţie criminală concretă, după ce a 
fost depistată pentru demascarea tuturor membrilor ei 
şi tragerea lor la răspundere penală.

Dacă însă e să vorbim la nivel organizatoric şi profi-
lactic despre prevenirea criminalităţii în general, atunci 
această atribuţie revine tuturor organelor de drept, exe-
cutivului în întregime, din acest motiv crearea Consi-
liului Naţional în frunte cu Prim-ministrul constituie o 
necesitate. Rămâne doar a face o distincţie în ce priveş-
te competenţa celor două instituţii cu funcţie de coor-
donare pentru a se evita dublajul.

Să constatăm că fiind determinat de modul de orga-
nizare şi control de către Consiliul Naţional caracterul 
sistemic al acestei activităţi, onorarea obligaţiunilor de 
către fiecare organ statal, desemnat în Lege, va avea 
consecinţe pozitive în acest segment de luptă cu crimi-
nalitatea.

Mai sus am menţionat că majoritatea dintre preve-

PREVENIREA  ŞI  COMbATEREA  CRIMINALITăŢII 
ORGANIzATE  CONFORM  PREVEDERILOR  

LEGISLAŢIEI REPUbLICII  MOLDOVA
(Unele aspecte teoretice şi practice)

Dumitru PoSToVAn,
ex-Procuror General al Republicii Moldova, competitor

a 22.03.2012, Parlamentul Republicii Moldova a 
adoptat Legea privind prevenirea şi combaterea 
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derile acestei legi sunt stipulate în alte acte normative 
(legi, hotărâri de Guvern, regulamente, instrucţiuni, or-
dine ş.a.) şi într-un anumit mod ele se executau. Atunci, 
de ce nu au dat rezultate, iar Parlamentul a fost forţat să 
mai adopte o Lege specială? Numai de aceea că este o 
cerinţă a organismelor internaţionale, cărora trebuie să 
le raportăm, iar în realitate nu trebuie să întreprindem 
nimic mai mult? Atunci nici nu se va schimba nimic: 
noi cu ale noastre, lumea interlopă cu ale ei.

Totuşi, lucrurile trebuie să se schimbe, în caz con-
trar, ne vor cere socoteală aceleaşi structuri internaţio-
nale, în care dorim să ne integrăm.

Dar chiar dacă va fi executată întocmai legislaţia în 
vigoare, inclusiv Legea nou-adoptată. aceste mecanis-
me sunt oare suficiente pentru a face faţă cerinţelor? 
În majoritatea cazurilor – da! Dar sunt situaţii, cazuri, 
când actualul cadru legal poate fi neputincios în a pre-
veni, a curma sau a combate activitatea infracţională a 
unor grupări sau organizaţii criminale concrete.

Se întâmplă nu numai din cauza că Parlamentul 
adoptând această Lege nu a ţinut cont de situaţia cri-
minogenă reală, de caracterul crimei organizate destul 
de periculos, de practica altor state în tendinţa de a o 
preveni şi combate şi nu a „deblocat” unele principii 
al dreptului penal şi procesual penal pentru a da posi-
bilitate organelor competente să poată preveni, curma 
şi combate acest fenomen social în orice situaţie, ci şi 
datorită faptului că în Lege se găsesc unele principii şi 
norme juridice, care contravin însuşi scopului acestei 
Legi, sunt în coliziune cu unele principii ale legislaţiei 
penale (Codului penal, Codului procesual penal în vi-
goare); unele articole din Lege par a fi chiar confuze.

Astfel, în art.2 al Legii se dă explicaţie noţiunilor 
generale, în primul rând noţiunii „criminalitatea orga-
nizată” – ca fenomen social care include grupările şi 
organizaţiile criminale, activitatea lor criminală, și con-
form art.l al Legii se cere prevenită şi combătută.

Anume această reglementare juridico-penală şi 
trebuie să fie sfera de acţiune a Legii. Însă în art.3 se 
stipulează că sub incidenţa Legii cad infracţiunile care 
se consideră comise de un grup sau o organizaţie crimi-
nală. Deci, dacă aceleaşi infracţiuni nu ar fi comise de 
aceste grupări şi organizaţii, ele nu ar fi obiectul preo-
cupării Legii. De unde și concluzia – nu infracţiunile 
din partea specială a Codului penal cad sub incidenţa 
Legii, ci grupările şi organizaţiile criminale, activitatea 
lor criminală sub toate formele, care săvârşesc sau pot 
săvârşi orice infracţiune.

Politica oricărui stat, şi a Republicii Moldova inclu-
siv, este îndreptată la prevenirea şi combaterea infracţi-
onalismului în general, cât şi a oricărui gen de infracţi-
uni, a unei infracţiuni luată aparte. Legislaţia în vigoare 
ne obligă în acest sens.

Însă, datorită caracterului organizat al criminalităţii, 
transfrontalier şi transnaţional, componenţei nominale 
a grupărilor şi organizaţiilor criminale, gradul de înzes-
trare tehnico-materială, nivelul de conspiraţie, profe-
sionalismul şi cruzimea de care dau dovadă membrii 
acestor grupări şi organizaţii la săvârşirea crimelor, „co-

laborarea” internaţională şi de alt ordin dă posibilitate 
ca aceste grupări şi organizaţii să activeze timp înde-
lungat, prezentând un pericol deosebit pentru societate, 
iar prin instrumentele obişnuite adesea este imposibil 
ca astfel de crime să fie descoperite, făptaşii identificaţi 
şi traşi la răspundere. În scopul prevenirii şi combaterii 
lor eficiente, a şi fost adoptată prezenta Lege.

Unul din principiile de bază ale prevenirii şi comba-
terii criminalităţii organizate este cel al inevitabilităţii 
pedepsei.

Constatăm că este un principiu fundamental: cel 
care a săvârşit o infracţiune trebuie pedepsit, este o 
cerinţă generală pentru toate categoriile de infracţiuni, 
precum şi pentru toate categoriile de infractori.

Legislaţia penală şi procesual penală reglementează 
procedura tragerii infractorilor la răspundere penală.

Totodată, aceeaşi legislaţie prevede şi institutul li-
berării de răspundere penală sau pedeapsă penală, chiar 
dacă făptaşii au săvârşit infracţiuni.

Este o politică a statului, care se conduce de mai 
multe principii atât judiciare, cât şi extra judiciare, prin 
care se fac unele abateri, în anumite condiţii, de la dis-
poziţiile generale din considerente de oportunitate.

În CP RM și CPP RM principiul oportunităţii în faza 
de urmărire penală se aplică pe larg, unele categorii de 
infractori fiind liberaţi de răspundere penală. Principiul 
oportunităţii se realizează prin utilizarea „dreptului dis-
creţionar”.

Este cu totul altă situaţie când vorbim despre lup-
ta cu criminalitatea organizată. Grupurile şi asociaţiile 
criminale prezintă un pericol sporit pentru societate, 
membrii lor săvârşesc crime grave, cu o cruzime de-
osebită.

Principiul umanismului ce stă la baza politicii pe-
nale a statului în privinţa acestor infractori nu poate 
fi acceptat. Din aceste considerente, principiul ine-
vitabilităţii pedepsei, conform Legii în speţă, nu are 
alternativă: toţi infractorii vor fi pedepsiţi şi aşa şi 
trebuie să se întâmple, dacă organele competente fără 
dificultăţi demaschează şi organizaţiile criminale, şi 
membrii lor.

Dar criminalitatea organizată, împreună cu multe 
alte caracteristici, mai are încă una destul de importan-
tă: este greu sau chiar imposibil a o demasca, de a-1 
identifica pe fiecare membru, în primul rând, pe condu-
cător sau organizator, apoi de a o lichida în întregime.

Principiul inevitabilităţii pedepsei din Legea care 
prevede că infractorul trebuie pedepsit, în tot cazul, 
fără excepţii. Rezultă că, conform acestui principiu, în 
procesul de executare a Legii nu se va aplica institutul 
de liberare de răspundere penală sau pedeapsă penală, 
inserat în CP și CPP, chiar dacă membrii grupărilor şi 
organizaţiilor criminale au săvârşit infracţiuni uşoa-
re sau mai puţin grave şi ar corespunde cerinţelor din 
art.57 sau alin.(6) art.47 CP, indiferent de gravitatea 
infracţiunii3.

Actualmente, se implementează pe larg colaborarea 
infractorilor cu organele de urmărire penală, în scopul 
anchetării cu succes a infracţiunilor, a demascării tutu-
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ror participanţilor infracţiunii, inclusiv şi a membrilor 
grupării şi organizaţiilor criminale, tragerii lor la răs-
pundere penală. În schimb, acest infractor primeşte o 
pedeapsă mai blândă sau chiar este liberat de răspunde-
re penală. Sunt prevederi legale, inclusiv şi în legislaţia 
penală a RM.

Cât priveşte criminalitatea organizată, apoi în anu-
mite situaţii, fără colaborare, fără această politică a 
statului, ea nu poate fi nici prevenită, nici combătută. 
Statul este constrâns să meargă la compromis pentru 
a evita consecinţe mult mai grave decât excepţia de la 
unele norme generale.

În atare sens, prevederile acestui principiu, dar şi 
a Legii în întregime, nu coroborează cu principiile şi 
unele norme juridice din Codul penal şi Codul proce-
sual penal4.

Spre exemplu, alin.(6) art.47 CP prevede că mem-
brul organizaţiei (asociaţiei criminale), în anumite con-
diţii, poate fi liberat de răspundere penală.

Din cauza unor prevederi defectuoase, atât din Co-
dul penal, cât şi din Codul procesual penal, cum ar fi: 
cine determină că un grup de infractori constituie fie 
un grup, fie o organizaţie criminală, cine poate fi con-
siderat membru al acestei organizaţii, mai cu seamă în 
situaţia când presupusul membru nu a săvârşit nici o in-
fracţiune, care organ este împuternicit să-1 libereze de 
răspundere penală, conform cărei proceduri ş.a., alin.
(6) art.47 CP este pe linia moartă, este unul declarativ.

Considerăm necesară completarea în legislaţie a 
acestor omisiuni, iar Legea în speţă să fie corelată la 
aceste mecanisme, în caz contrar, va rămâne şi ea în 
mare parte declarativă.

Pentru prima dată în Lege sunt prevăzute măsuri 
specifice de combatere a criminalităţii organizate, care 
în practică s-au aplicat de fiecare dată, când apărea ne-
cesitatea, dar care erau reglementate de acte interne se-
crete, dar nu de legi.

Este vorba despre încadrarea controlată în grupul 
sau organizaţia criminală şi infracţiunea controlată 
(art.12-14 din Lege). Desigur, este un pas impus, dar 
necesar. Şi se cere legiferat, bine reglementat şi strict 
controlat, pentru că, pe lângă faptul că contravine mai 
multor norme de drept, este şi periculos pentru persoa-
nele încadrate. Este o parte componentă a măsurilor 
operative de investigaţie, care are menirea să rezolve 
mai multe probleme în acest domeniu, după cum de-
monstrează practica altor state, deşi acestei activităţi i 
se aduc şi critici.

„În perioada actuală, în condiţiile creşterii crimina-
lităţii, mai cu seamă a celei organizate şi profesionale, o 
formă a activităţii de investigaţii, deşi nu este prevăzută 
de lege, a devenit infiltrarea în mediul infractorilor a 
agentului sub acoperire.

Este o formă care activează cu succes în multe ţări 
europene, în SUA este legalizată. Dacă această persoa-
nă nu a trecut «hotarul permisului», ea este eliberată de 
răspundere penală. Ar fi normal ca această formă să fie 
legalizată şi în Federaţia Rusă”5.

„Unii colaboratori ai poliţiei judiciare, facând abuz 

de independenţa lor procesual-penală, în activitatea lor 
operativă de investigaţii, racolează agenţii informativi 
din rândul suspecţilor, bănuiţilor şi chiar a învinuiţi-
lor, care sunt ulterior liberaţi de răspundere penală în 
schimbul informaţiei furnizate. Practica demonstrează 
ineficiența acestei activităţi pentru descoperirea crime-
lor şi buna desfăşurare a anchetei”6.

De menţionat că transformarea bănuiţilor şi învi-
nuiţilor în agenţi infromatori, în schimbul liberării de 
răspundere penală, a existat întotodeauna în perioada 
sovietică, există şi în prezent. Nu putem fi de acord cu 
cele spuse mai sus că această activitate este ineficientă. 
În multe cazuri, ea contribuie la descoperirea infracţiu-
nilor şi tragerea la răspundere penală a făptaşului.

Dar sunt multe cazuri, când practic, fiind necontro-
lată, servea şi serveşte temei de a fi liberaţi de răspun-
dere penală şi cei ce nu o merită. Colaboratorii comit 
abuz, ascund crimele de înregistrare, iar infractorii – 
chipurile – „agenţi”, rămân nepedepsiţi.

„În perioada actuală cei ce aplică legea sunt descă-
tuşaţi de «directivele de beton» şi «şabloane», atunci 
când constată încălcări ale legislaţiei. Însuşi rolul legii 
se schimbă de la un mecanism de interzicere la unul 
regulatoriu, stimulatoriu”7.

I.V. Godinov în monografia sa indică trăsăturile or-
ganizaţiei criminale:

– profesionalism;
structura ierarhică dirijată centralizat;– 
 divizarea funcţiilor (rolurilor) membrilor organi-– 

zaţiei;
 o bază tehnico-materială puternică şi un sistem – 

eficient de comunicare;
 reglementarea normativă a activităţii cu obligaţi-– 

uni şi responsabilităţi;
are o „acoperire” legală.– 

O componentă importantă a organizaţiei constituie 
și calitatea membrilor săi.

Experţii ONU au fixat 17 tipuri de activităţi ale cri-
minalităţii organizate (89).

În ultimii 30 de ani, criminalitatea în lume a crescut 
de 4 ori, în fostul spaţiu sovietic – de 8 ori8.

Adesea este cu neputinţă a combate aceste forme ale 
criminalităţii cu metodele tradiţionale. Din atare consi-
derente, unele state, pentru a face faţă cerinţelor, recurg 
la anumite proceduri specifice de combatere a acestor 
categorii de infracţiuni, adecvate formelor specifice de 
săvârşire a lor.

Este cunoscută organizaţia criminală din SUA „Coza 
nostra”. Pentru a descoperi infracţiunile săvârşite de ea, 
a identifica făptaşii, a preîntâmpina noi infracţiuni, a 
salva vieţi omenşti şi, în cele din urmă, a lichida unele 
grupări criminale, ce fac parte din această organizaţie, 
procurorii dispun de vaste împuterniciri discreţionare. 
Membrul organizaţiei, chiar dacă a săvârşit infracţiuni 
grave, inclusiv omoruri şi este reţinut (arestat), dacă 
este gata să colaboreze cu organele de urmărire penală, 
să contribuie la descoperirea altor infracţiuni, să de-
mascheze alţi infractori, să dea informaţie despre toată 
gruparea criminală, să participe la reţinerea şi lichida-
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rea ei, este liberat de răspundere penală printr-o ordo-
nanţă a procurorului, dacă această colaborare a fost 
eficientă, cu consecinţe pozitive pentru societate, dar şi 
pentru unele persoane aparte (cărora, de exemplu, le-a 
fost salvată viaţa).

Acest infractor, care a dorit să colaboreze, este in-
terogat în condiţii speciale, şi formele de participare 
la investigaţiile făcute sunt specifice, luându-se toate 
măsurile de protejare atât personale, cât şi ale rudelor 
sale. Ca să nu fie depistat şi lichidat de alţi membri ai 
mafiei americane, după proces, dacă este necesar, i se 
face o operaţie chirurgicală (i se schimbă înfăţişarea), 
se schimbă locul de trai, chiar şi ţara, i se dă alte docu-
mente de identitate.

Comunitatea internaţională întreprinde măsuri pen-
tru a preveni aceste provocări, a le combate. Republica 
Moldova la nivel legislativ, organizaţional, dar şi prac-
tic, participă la realizarea lor. Pentru o mai bună activi-
tate, care să dea şi rezultate, se cer mai multe eforturi, 
noi forme de colaborare internaţională, dar şi noi forme 
de combatere. Cadrul legislativ nu trebuie să întârzie, 
în primul rând în domeniul activităţii operative de in-
vestigaţii (Legea în vigoare la aceste poziţii este depă-
şită), dar se cer modificări şi în Codul penal, şi în cel 
procesual penal, care trebuie să prevadă noi proceduri 
de combatere a criminalităţii organizate.

Actualmente, în Legea Federaţiei Ruse „Despre 
activitatea operativă de investigaţii” alin.(4) art.18, se 
indică liberarea de răspundere penală a membrului gru-
pării criminale, care a colaborat cu organul operativ de 
investigaţii, a contribuit activ la descoperirea infracţiu-
nilor, a compensat paguba de pe urma săvârşirii infrac-
ţiunii, care nu a avut consecinţe grave9.

Această colaborare a membrului grupului sau orga-
nizaţiei criminale organizate în condiţiile RM, în sco-
pul prevenirii sau curmării noilor infracţiuni, va cores-
punde principiului (g) din Lege: prioritatea măsurilor 
de prevenire a criminalităţii organizate.

Măsurile de prevenire în săvârşirea infracţiunilor 
se împart în cele cu caracter general, adresate tuturor, 
şi cele speciale – orientate către prevenirea anumitor 
categorii de infracţiuni sau către anumite categorii de 
potenţiali infractori.

Este cunoscut faptul că a preveni o infracţiune întot-
deauna este mai avantajos pentru stat şi societate decât 
lichidarea urmărilor infracţiunii de acum comise. Iată 
de ce se caută noi căi de a preveni infracţiunile atât prin 
metode generale, cât şi speciale.

Liberarea de răspundere penală a infractorului, 
chiar dacă a săvârşit infracţiuni excepţional de grave, 
dar care colaborează cu organele de urmărire penală 
în scopul demascării grupărilor criminale şi prevenirii 
de noi infracţiuni (omoruri, acte de terorism, banditism 
etc.), este şi o măsură de prevenire a unor infracţiuni 
concrete de către infractori concreţi. Şi această activita-
te trebuie să-şi găsească reglementarea ei legală.

„Este necesar nu războiul cu criminalitatea, ci in-
fluenţa asupra ei prin intermediul dreptului. Părăsirea 

(ieşirea) câmpului juridic exclude eficacitatea luptei cu 
criminalitatea”10.

Între timp, acestui aspect al realizării în practică a 
conceptului în doctrina juridică nu-i este acordată aten-
ţia cuvenită. Acest lucru se simte mai cu seamă când 
la nivel teoretic (doctrinal) sunt studiate chestiuni pro-
blematice, generate de eficacitatea normelor de drept 
penale, chemate să combată categorii concrete de in-
fracţiuni.

Conform principiilor dialectice, dreptul trebuie stu-
diat nu numai din punctul de vedere al staticii normelor 
juridice, dar şi din punctul de vedere al dinamicii apli-
cării lor, adică al unităţii lor organice.

Prin această înţelegere a dreptului, obiectul ştiinţei 
devine nu numai totalitatea textelor legislative, dar şi 
„practica juridică reală, acţiunile statului, organizaţiilor 
şi cetăţenilor referitor la elaborarea normelor obliga-
torii, îndeplinirea lor, aplicarea altor mijloace juridice 
pentru atingerea scopurilor dreptului”.

Anume practica aplicării dreptului probează presi-
unea factorilor sociali concreţi, a schimbărilor în so-
cietate.

În viaţa reală, influenţa juridico-penală asupra crimi-
nalităţii depinde de diferiţi factori politici, economici, 
sociali, şi de altă natură, capătă forme variate şi este 
rezultatul unei interacţiuni complicate a fenomenelor 
sociale inegale din punctul de vedere al valorii lor.

Datele statistice, jurisprudenţa indică noi căi de 
combatere a criminalităţii şi nu numai la nivel doctri-
nal. Refuzul de a pleca de la unele principii penale şi 
norme juridice, odată stabilite şi aprobate de practica 
anterioară, adesea costă scump societatea.

„Numai bând până la fund ceaşca suferinţelor şi ră-
ului, oamenii deznădăjduiţi se apucă să corecteze acea 
dezordine care îi chinuie, şi încep treptat să conştienti-
zeze cele mai simple adevăruri” – C.Becaria. Nu este 
mai bine să preîntâmpinăm astfel de situaţie... 11.

Activitatea operativă de investigaţie este una care se 
desfăşoară cu abatere de la mai multe principii funda-
mentale de drept, inclusiv penale şi procesual-penale.

Conform Legii privind activitatea operativă de in-
vestigaţii a RM, astfel de măsuri se înfăptuiesc numai 
în cazul când pe altă cale este imposibil a atinge sarci-
nile prevăzute în art.2 al Legii.

La fel şi cu colaborarea în schimbul liberării de răs-
pundere penală a membrului organizaţiei criminale – se 
va purcede când restul căilor de demascare a organi-
zaţiei şi tragerea membrilor ei la răspundere penală au 
fost epuizate şi nu au dus la rezultatele scontate.

Dreptul material, care ar permite şi procedura speci-
ală aplicată corect, indiscutabil va conduce la curmarea 
activităţii criminale, la pedepsirea infractorilor, dar şi la 
prevenirea altor crime.

La etapa actuală, necesitatea lărgirii ariei de aplica-
re a „dreptului discreţionar” este dictată de procesul de 
umanizare a politicii penale a statului, pe de o parte, şi 
a dinamicii şi schimbării structurii şi caracterului crimi-
nalităţii, pe de altă parte.
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Condamnarea în masă a infractorilor, inclusiv şi 
pentru infracţiuni neînsemnate, nu dă rezultatele scon-
tate, din contra, poate duce la deformarea societăţii. 
Încă Cezar Becoria relata în Despre crime şi pedepse 
că scopul pedepsei nu constă în chinuri şi tortură, ci în 
a-l împiedica pe vinovat să aducă din nou rău societăţii 
şi să-i oprească şi pe alţii de aceasta.

De aceea, umanizarea în domeniul răspunderii pe-
nale este argumentată de înseşi realităţile existente.

Pe de altă parte, respectarea totală a principiului 
inevitabilităţii răspunderii penale pentru infracţiunile 
săvârşite în condiţiile de azi nu de fiecare dată este po-
sibilă.

După cum menţionează savantul portughez 
G.Figuieredo Dias, creşterea masivă a criminalităţii a 
pus capăt mitului despre urmărirea formală a tuturor 
categoriilor de crime; justiţia penală, după părerea lui, 
are posibilităţi limitate, care nu permit să fie urmăriţi 
penal şi condamnaţi toţi infractorii12. 

Din aceste considerente, astăzi ţările lumii recunosc 
„dreptul discreţionar” în urmărirea penală, fapt reco-
mandat şi de Consiliul Europei13.

Principiul umanizării politicii penale vorbeşte şi 
despre manifestarea altui principiu al toleranţei în 
acest domeniu. Acest din urmă principiu prevede o 
abatere admisă de la semnificaţiile ideale.

În domeniul politicii penale, aplicarea principiului 
toleranţei înseamnă abaterea admisă de la principiul     
inevitabilităţii pedepsei.

Totuşi, această politică penală trebuie promovată, în 
aşa mod încât ea să fie în beneficiul societăţii, să nu 
contravină scopurilor răspunderii juridice, în întregime, 
şi a celei penale în special, să conducă la instaurarea 
echităţii sociale, preîntâmpinarea noilor infracţiuni.

Sociologii constată că societatea, una sănătoasă, 
poate absoarbe mai multe fenomene sociale negative. 
Dar acest proces îşi are limitele sale. Dacă astfel de fe-
nomene sunt prea multe şi sunt de durată, nu sunt lichi-
date, ele pot îmbolnăvi societatea, care nu le mai poate 
absorbi.

Criminalitatea este cel mai periculos fenomen ne-
gativ şi se cere combătut. Este cunoscut faptul că acest 
fenomen nu poate fi combătut în întregime: criminali-
tatea latentă, nivelul înalt de infracţiuni nedescoperite. 
Şi aici se adaugă numărul infractorilor liberaţi de răs-
pundere penală. Dacă acest număr este prea mare, el va 
conduce la alte consecinţe negative, în linii mari la ne-
dreptate; pentru că răul trebuie pedepsit. Deci, se cere 
respectată o proporţie între cei pedepsiţi şi cei liberaţi 
de răspundere.

Această politică se realizează de către legislativ, 
executiv, puterea judiciară, transparent, cu participarea 
şi susţinerea societăţii şi controlată de ea. „Dreptul dis-
creţionar” are un loc aparte în realizarea acestei politici, 
el nu trebuie ignorat, dar nici absolutizat, pentru a nu 
nimeri în altă extremă, pentru că răul mare, dar şi cel 
mai puţin grav, dacă alte mijloace de corectare nu sunt, 
trebuie pedepsit.

Realizarea corectă, justificată a acestui „drept” de-
pinde nu doar de prevederile legale, ci, în mare măsură, 
de cei care îl aplică, care au împuterniciri discreţionare 
şi felul cum le utilizează.

Realizarea „dreptului discreţionar” inevitabil atin-
ge drepturile şi interesele nu numai ale unor persoane 
aparte şi a societăţii, dar şi a statului. De aceea, orga-
nele cu împuterniciri discreţionare sunt obligate să se 
conducă de prevederile legale, pentru a nu admite abu-
zuri şi nedreptăţi. De aici, aplicarea corectă şi dreaptă a 
„dreptului discreţionar” poate avea loc, când realizarea 
lui în practică va fi suficient reglementată în actele nor-
mative.

Căinţa sinceră şi colaborarea cu organele de urmări-
re penală, în scopul constatării tuturor circumstanţelor 
săvârşirii infracţiunilor şi a persoanelor implicate, poa-
te servi temei pentru liberarea de răspundere penală.

Regulile minime standard ale ONU privind justiţia 
juvenilă (aprobate prin Rezoluţia Asambleii Generale 
ONU 10/33 din 10 decembrie 1985) prevăd că organele 
care cercetează cazurile cu minori trebuie să dispună de 
împuterniciri discreţionare. Persoanele care anchetează 
aceste cazuri, ca să aplice raţional aceste împuterniciri, 
iar activitatea lor să fie controlată14.

Deciziile discreţionare de încetare a urmăririi penale 
trebuie argumentate nu doar prin una din condiţii, care 
permit această încetare, ci prin cumulul de condiţii. La 
bază trebuie să fie realizarea principiului educativ (tota-
litatea de forme şi metode de reeducare şi posibilităţile 
reale de a fi corectat minorul infractor).

Unul din principiile de bază în prevenirea şi com-
baterea criminalităţii organizate conform Legii este 
operativitatea. Desigur, după ce a fost identificată 
gruparea sau organizaţia criminală pentru a curma să-
vârşirea altor infracţiuni de către membrii aflaţi încă la 
libertate, demascarea şi tragerea tuturor la răspundere 
trebuie făcută în mod operativ. Însă procesul de pre-
venire, aşa cum este descris în Lege, de identificare a 
grupărilor şi organizaţiilor criminale este de durată, altă 
dată destul de complicat, anevoios, cere de la colabora-
torii specializaţi răbdare şi o bună pregătire (în statele 
ce se confruntă cu acest fenomen, pentru o operaţie cu 
succes, se cheltuie mijloace financiare considerabile – 
operaţia durează ani de zile). Noi trebuie să fim gata 
pentru a desfăşura astfel de operaţii, dacă dorim şi re-
zultate, mai ales în contextul cooperării internaţionale, 
conform principiului (i) art.4.

Din considerentele expuse, este necesar ca princi-
piul colaborării organelor speciale cu membrii grupării 
sau organizaţiei criminale, în faza prevenirii criminali-
tăţii organizate, dar şi în faza urmăririi penale, trebuie 
să fie fixat în Lege, să fie aplicat institutul liberăririi de 
răspundere penală sau pedeapsă penală, ca rezultat al 
acestei colaborări. Şi acordul de colaborare, şi decizia 
de liberare de răspundere şi pedeapsă penală trebuie să 
fie utilizate din considerente de oportunitate, de strictă 
necesitate.

De aceea, pe lângă principiul legalităţii, instituţii-
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le competente să se conducă şi de cel al oportunităţii. 
Consideram că astfel de decizii pot fi adoptate doar de 
procuror, care trebuie să aibă putere discreţionară în 
acest sens.

Ţinând cont de materia reglementată, considerăm 
inoportună autorizarea comiterii infracţiunii controla-
te de către judecătorul de instrucţiune. În primul rând, 
este o acţiune improprie judecătorului de instrucţiune, a 
cărei funcţie este controlul judiciar în faza de urmărire 
penală; în al doilea rând, această activitate a judecă-
torului de instrucţiune ar contravine principiului confi-
denţialităţii, fixat în Lege, iar activitatea judecătorului 
de instrucţiune este una publică, transparentă.

Judecătorul de instrucţiune ar putea verifica, în caz 
de necesitate, post factum legalitatea deciziilor privitor 
la încadrarea controlată, cât şi a comiterii infracţiunii 
controlate, autorizate de procuror.

Este de neimaginat o colaborare a unui membru al 
organizaţiei criminale cu organele de urmărire pena-
lă, în cazul când el a fost reţinut pentru săvârşirea mai 
multor infracţiuni, inclusiv grave, deosebit de grave şi 
excepţional de grave în condiţiile legislaţiei în vigoare 
în schimbul liberării de răspundere penală, aşa cum se 
practică în alte state.

În primul rând, el a săvârşit mai multe crime, in-
clusiv omoruri, acte de terorism, banditism ş.a., în al 
doilea rând, el nu s-a denunţat benevol. Nu are nici un 
temei să colaboreze cu organele de urmărire penală, 
chiar dacă ar face-o, oricum va fi pedepsit, legea nu 
prevede altfel.

Statul se găseşte în stare de extremă necesitate: ori 
face abatere de la unele principii ale dreptului penal, în-
cheie cu membrii organizaţiilor criminale un acord de 
colaborare, soldat cu capturarea întregii organizaţii, în 
schimbul liberării de răspundere penală a infractorului, 
ori nu face această abatere, trage infractorul la răspun-
dere penală, iar organizaţia activează în continuare.

În astfel de condiţii, el nu va contribui la demasca-
rea grupărilor sau organizaţiilor criminale, care liber îşi 
vor continua activitatea criminală, săvârşind noi crime, 
vor răpi vieţi omeneşti. Numai în schimb la garanţia că 
nu va fi tras la răspundere penală, el ar putea să colabo-
reze cu organele de urmărire penală. Iar pentru aceasta 
el trebuie să aibă garanţii.

Membrul organizaţiei criminale, care a colaborat 
activ cu organele penale, a contribuit la demascarea 
tuturor membrilor acestei organizaţii, în primul rând a 
conducătorilor şi organizatorilor ei, la lichidarea com-
pletă a organizaţiei, urmează să fie liberat de răspunde-
re penală, indiferent de faptul dacă a anunţat benevol 
până la reţinere sau şi-a dat acordul să colaboreze după 
reţinere. Principalul este rezultatul. Din atare conside-
rente, alin.(6) art.47 CP trebuie modificat.

Completarea legislaţiei penale cu astfel de prevederi 
este dictată, impusă de realităţile dure ale existenţei cri-
minalităţii organizate.

Toată această activitate a statului să fie prevăzută 
de Codul de procedură penală într-o procedură speci-

ală. Deciziile, în acest sens, să fie de competenţa doar 
a Procurorului General, care, în fiecare caz concret, va 
informa despre rezultatele acestei proceduri Conduce-
rea de vârf a ţării.

Contestările, dacă vor apărea, să fie de competenţa 
Curţii Supreme de Justiţie.

În practica internaţională, procurorii sunt acei care 
dispun de împuterniciri discreţionare în problemele 
combaterii criminalităţii, în primul rând a celei organi-
zate, transnaţionale.

Colaborarea internaţională în această luptă cere o 
armonizare a împuternicirilor în sensul vizat.

Şi legislaţia Republicii Moldova trebuie să ofere 
astfel de drepturi procurorilor.

Considerăm că completarea atât a Legii privind pre-
venirea şi combaterea criminalităţii organizate, dar şi a 
Codului penal şi Codului de procedură penală, a Legii 
cu privire la activitatea operativă de investigaţii, a altor 
acte normative în speţă cu noi prevederi, corespunză-
toare practicii internaţionale, va permite instituţiilor 
enumerate în Legea menţionată şi să prevină, dar şi să 
curme, să combată cu succes criminalitatea organizată 
de la noi de acasă.

Note:
1  Legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii 

organizate nr.50 din 22.03.2012, în Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, nr.103/343 din 29.05.2010.

2 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la 
crearea Consiliului Naţional de coordonare a activităţilor de 
prevenire şi combatere a criminalităţii organizate şi modifi-
carea unor hotărâri ale Guvernului, nr.288 din 04.05.2012, în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.88-91/327 din 
11.05.2012.

3 Codul penal al Republicii Moldova, Chişinău 2009.
4 Codul de procedură penală al Republicii Moldova, Chi-

şinău 2009.
5 Басков В.И., Курс прокурорского надзора, Москва, 

1996, c.182.
6 Ibidem, p.176.
7 Ibidem, p.390.
8 Годинов И.В., Организованная преступность от 

рассвета до заката, Chişinău, 2010, p.86, 115.
9 Федеральный закон „Об оперативно-розыскной дея-

тельности” от 12 августа 1995, №144-ФЗ, în Собрание 
законодательства Российской Федераций от 14 августа 
1995, №33, с.3349.

10 Обсуждение проблем уголовной политики Государ-
ства и права, 1994, с.146.

11 Бекаррия Ч., О преступлениях и показаниях, Мо-
сква, 1936, c.64.

12 Figueiredo Dias G., Rolul procurorului în justiţia pe-
nală, în Revue internationale de criminologie et de police 
tehnique, 1995, no 4, p.387-394.

13 Recomandarea CE nr.87(18) a Comitetului de Miniştri 
către statele membre cu privire la simplificarea justiţiei pe-
nale.

14 Regulile ONU privind justiţia juvenilă, aprobate prin 
Rezoluţia Asambleii ONU 10/33, din 10.11.1985.



Nr. 8, 2012REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

38

Î

SUMMArY
Every system is characterized by the hierarchy of its component elements. The systemic of international 
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place in the hierarchy system of the state legislation. 

ate de statele suverane şi care interacţionează în-
tre ele1. Spre deosebire de acestea, sistemul dreptului 
internaţional este creat pe calea coordonării voinţei şi 
politicii externe a tuturor participanţilor la relaţiile in-
ternaţionale. 

Apariţia Republicii Moldova în cadrul comunităţii 
internaţionale este legată de Declaraţia de Indepen-
denţă din 27.08.1991 care a reprezentat un punct cul-
minant al mişcării de emancipare politică şi naţională, 
deschidere către marea familie a statelor europene şi 
întreaga civilizaţie, oferind societăţii politice moldo-
vene noi orizonturi şi, înainte de toate, perspectiva 
unor contacte multidimensionale benefice cu lumea 
liberă, pentru care Republica Moldova rămânea o 
adevărată terra incognita2. 

Pe parcursul anilor, Moldova desfăşoară o activi-
tate intensă de afirmare pe plan internaţional, aderând 
la un şir de organizaţii internaţionale şi încheind o 
varietate largă de acte normativ-juridice internaţiona-
le. Odată cu diversificarea şi aprofundarea relaţiilor 
internaţionale ale Republicii Moldova, are loc şi for-
marea cadrului legal al acesteia care poate fi tratat din 
două puncte de vedere:

– expunerea multiplelor tratate şi alte instrumente 
juridice internaţionale la care Republica Moldova este 
parte şi care prezintă reglementarea juridică a relaţii-
lor internaţionale ale statului;

– elucidarea mediului legal intern care stabileşte 
procedurile, în urma cărora Republica Moldova devi-
ne parte la tratatele internaţionale şi modalităţile con-
crete prin care îşi va îndeplini angajamentele asumate 
prin tratate3. 

Instrumentul cu care statul operează pe plan in-
ternaţional este actul normativ-juridic ce poartă de-

CONSIDERAŢIUNI  DESPRE  PUTEREA  jURIDICă  
A  REGLEMENTăRILOR  

NORMATIV-jURIDICE  INTERNAŢIONALE:  
ASPECTUL  IERARHIC
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doctorand (USM)
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n lumea contemporană, există, acţionează şi per-
manent se dezvoltă diverse sisteme de drept cre-

numirea de „tratat”. Conform Convenţiei de la Viena 
din 1969, denumirea generică de „tratat” se utilizea-
ză pentru a desemna totalitatea actelor juridice din 
această categorie, indiferent de denumirile particulare 
pe care acestea le pot primi într-un caz sau altul. 

Ca factor afirmativ serveşte şi Hotărârea Curţii 
Constituţionale nr.55 din 14 octombrie 1999 cu privire 
la interpretarea unor prevederi ale art.4 din Constitu-
ţia Republicii Moldova care prevede că „noţiunea de 
„pact”, utilizată în art.4 din Constituţie, denumeşte un 
gen de tratat internaţional. Noţiunea de „tratat” este 
generată şi cuprinde toate genurile de acorduri inter-
naţionale – tratat, acord, pact, convenţie, declaraţie, 
comunicat, protocol ş.a., indiferent de denumirea lor. 
Actele respective au aceeaşi putere juridică obligato-
rie4 sau, altfel spus, varietatea de denumiri ale tratate-
lor nu reflectă deosebiri în ceea ce priveşte natura şi 
puterea lor juridică. 

În literatura de specialitate, semnificaţia noţiunii 
de ,,tratat” a fost oglindită pe larg şi de autorii Oleg 
Balan şi Eduard Serbenco în manualul Drept Interna-
ţional Public5. 

Din cele expuse, putem observa că denumirea pe 
care o are actul normativ-juridic internaţional nu re-
flectă anumite puncte de reper după care s-ar putea 
determina puterea juridică a acestuia, adică puterea 
juridică a normelor juridice internaţionale nu depin-
de de forma în care ele sunt fixate6. Puterea juridică 
a actului normativ-juridic internaţional, ca şi în ca-
zul actului normativ-juridic naţional, se determină în 
dependenţă de nivelul ierarhic în sistemul organelor 
statale ale părţilor contractante, competenţa acestora, 
conţinutul normativ al actului semnat, sfera relaţiilor 
sociale care urmează a fi reglementate, formulările 
normative relativ la puterea juridică şi a modului de 
soluţionare a coliziunilor ce pot apărea. În consecinţă, 
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se va putea determina şi locul actului normativ-juridic 
internaţional în ierarhia legislaţiei naţionale.

Parlamentul Republicii Moldova, conform legisla-
ţiei în vigoare, este în drept să decidă asupra ratifică-
rii, acceptării, aprobării sau aderării Republicii Mol-
dova la: a) tratatele internaţionale încheiate în numele 
Republicii Moldova; b) tratatele internaţionale care 
sunt semnate la nivel de guvern şi se încadrează în 
una din categoriile prevăzute de art.11 al Legii nr.595 
din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Re-
publicii Moldova7 după cum urmează: 

– tratate de pace;
– tratatele politice sau care implică un angajament 

politic;
– tratatele cu caracter militar, care vizează capa-

citatea de aplicare a Republicii Moldova, problemele 
dezarmării sau ale controlului internaţional asupra ar-
mamentului, asigurarea păcii şi securităţii;

– tratate cu privire la teritoriu;
– tratate care fac necesară adoptarea unor legi sau 

revizuirea legilor în vigoare;
– tratate care vizează participarea Republicii Mol-

dova în organizaţiile internaţionale;
– tratate care implică un angajament financiar;
– tratate care vizează statutul persoanelor, dreptu-

rile şi libertăţile fundamentale ale omului;
– orice tratate a căror ratificare este specificată în 

dispoziţiile acestora.
Restul tratatelor fac parte din categoria actelor nor-

mativ-juridice internaţionale care se încheie în formă 
simplificată prin intermediul Ministrului Afacerilor 
Externe şi se aprobă de guvern. 

Dacă tratatul internaţional prezentat Parlamentului 
Republicii Moldova spre examinare implică adopta-
rea unor legi noi sau modificarea legilor în vigoare, 
proiectul legii privind ratificarea, acceptarea, aproba-
rea sau aderarea la tratatul internaţional şi proiectele 
legilor privind modificările în legislaţie se prezintă 
concomitent. 

Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la 
un tratat internaţional încheiat în numele Republicii 
Moldova sau care este semnat la nivel de guvern şi se 
încadrează în una din categoriile prevăzute de art.11 
al Legii privind tratatele internaţionale ale Republicii 
Moldova se efectuează de către Parlamentul Republi-
cii Moldova prin adoptarea unei legi organice. Această 
normă dispozitivă confirmă că puterea juridică a trata-
tului ratificat de Parlament va fi identică cu puterea ju-
ridică de lege organică care este inferioară puterii de-
ţinute de Constituţie şi legile Constituţionale. În acest 
context, este bine-venită şi enunţarea prevederilor Ho-
tărârii Constituţionale nr.55 din 14.10.1999, conform 

căreia prin includerea principiilor şi normelor unanim 
recunoscute ca reguli obligatorii pentru stat, acestora 
li se acordă anume o valoare constituţională şi nu una 
care ar exprima supremaţia lor asupra Constituţiei4.

Observăm că puterea juridică a actelor normativ-
juridice internaţionale, în cazul expus, este condiţio-
nată de locul organului în sistemul organelor statului, 
de competenţa acestuia, de obiectul de reglementare 
şi categoria actului prin care se ratifică tratatul. 

Ratificarea de către parlament a actului normativ-
juridic internaţional, chiar şi în cazul celor aprobate 
de guvern, nu-i altceva decât actul juridic prin care un 
stat îşi exprimă consimţământul, prin intermediul au-
torităţilor sale competente, de a fi legat printr-un tra-
tat internaţional, semnat de reprezentanţii săi5. Altfel 
spus, statul, în persoana organelor sale, sancţionează 
actul normativ-juridic internaţional oferindu-i obliga-
tivitate şi putere juridică de nivelul actului prin care a 
fost ratificat sau aprobat.

Dacă e să trecem la puterea juridică a actelor nor-
mativ-juridice internaţionale, încheiate în formă sim-
plificată, apoi vom spune că aceasta la fel este condi-
ţionată de obiectul de reglementare şi de poziţia ierar-
hică a organului care participă la semnare. Aceste acte 
juridice au caracter de excepţie şi încheierea lor este 
autorizată în cazul:

 a) tratatelor a căror realizare revine Ministerului 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republi-
cii Moldova; 

b) tratatelor încheiate în vederea realizării unor 
tratate deja intrate în vigoare; 

c) tratatelor încheiate pe un termen de până la un 
an şi care nu implică un angajament financiar. 

Încheierea altor tratate internaţionale în formă 
simplificată decât cele specificate mai sus se conside-
ră contrară legii. 

Semnarea tratatelor internaţionale specificate la 
lit.b) şi c) necesită împuterniciri exprese din partea 
Preşedintelui sau a Prim-ministrului Republicii Mol-
dova, în formă de depline puteri, pentru exprimarea 
definitivă a consimţământului Republicii Moldova de 
a fi legată printr-un tratat prin simplul fapt al semnării. 
Acordarea deplinelor puteri este învestirea persoanei 
care va semna încheierea tratatului cu competenţa de 
a face acest lucru, de unde reiese că puterea juridică 
a tratatelor internaţionale încheiate în formă simpli-
ficată va avea punct de reper organul care şi-a expus 
acordul de a fi încheiat, competenţa acestui organ şi 
obiectul reglementării. 

Puterea juridică a tratatelor aprobate de Guvern 
urmează a fi considerate inferioare tratatelor ratifica-
te de Parlament, luându-se ca punct de reper obiectul 
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reglementării şi actul prin care acestea sunt aprobate. 
Asemenea categorii de tratate au, de regulă, ca obiect 
colaborarea economică dintre state şi se aprobă prin 
hotărâre de guvern. Un exemplu de asemenea act juri-
dic serveşte Hotărârea Guvernului Republicii Moldo-
va nr.555 din 28.06.2010 cu privire la aprobarea Tra-
tatului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guver-
nul Republicii Belarus privind colaborarea economică 
pe anii 2010-2013, întocmit la Minsk la 16 februarie 
20108.

În viziunea noastră, tratatul internaţional încheiat 
în formă simplificată în ierarhia actelor normativ-ju-
ridice internaţionale va avea o poziţie ierarhică di-
minuată, faţă de tratatele internaţionale ratificate de 
parlament. În cazurile împuternicirii semnatarilor cu 
depline puteri din partea guvernului, poziţia ierarhi-
că a acestor categorii de tratate internaţionale poate fi 
identică cu cele aprobate de guvern.

Astfel, tratatele internaţionale pot fi clasificate şi 
ierarhizate în dependenţă de puterea lor juridică în 
tratate internaţionale cu putere de lege organică sau 
hotărâre de Guvern, iar în cazul când deplinele puteri 
pentru semnarea tratatului au fost obţinute de la Pre-
şedintele ţării, acesta va avea putere juridică de decret 
prezidenţial care în scara ierarhică a actelor normativ-
juridice, ce compun legislaţia ţării, ocupă poziţia după 
actele parlamentului. În această privinţă, este bine-ve-
nită expunerea opiniei savantului român Sofia Popes-
cu care indică că problema ierarhizării dreptului apare 
atât relativ la ordinea de drept internă, cât şi relativ la 
ordinea juridică internaţională9.

Denunţarea sau stingerea tratatului internaţional 
exonerează statul de orice obligaţie cu privire la exe-
cutarea tratatului şi nu afectează drepturile, obligaţiile 
sau situaţia juridică a Republicii, apărute ca rezultat 
al executării tratatului până la denunţare sau stingere, 
dacă însuşi textul tratatului nu prevede altceva sau nu 
există alte înţelegeri între părţile contractante. 

Sistemul unic de stat al înregistrării tratatelor in-
ternaţionale, în formă de registru de stat, se află în 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne al RM. 
Tratatele internaţionale intră în vigoare, pentru Repu-
blica Moldova, în conformitate cu modul şi termenele 
stabilite de tratat sau cu acordul comun al părţilor şi, 
de regulă, nu depinde de data publicării lor. 

Textele tratatelor internaţionale ale RM, care au 
intrat în vigoare, textele integrale ale anexelor şi do-
cumentelor aferente, rezervele sau declaraţiile RM, 
efectuate la momentul semnării, ratificării, aderării, 
acceptării sau aprobării, precum şi actele referitoare la 
suspendare, denunţarea sau stingerea tratatelor inter-
naţionale se publică, în termen de o lună după intrarea 

lor în vigoare, în ediţii oficiale speciale ale Monitoru-
lui Oficial al Republicii Moldova. 

Astăzi, suntem martori la creşterea semnificaţiei 
tratatelor internaţionale, ele fiind principalele izvoare 
atât ale dreptului internaţional, cât şi ale dreptului in-
tern. Confirmare a acestui fapt servesc un şir de acte 
legislative interne care fac referinţă la tratatele inter-
naţionale. Spre exemplu, art.2 alin.(3) din Codul de 
procedură civilă, art.7 din Codul civil, art.1 alin.(3) 
Codul familiei, art.102 Codul funciar, art.7 Codul va-
mal, art.5 Codul de executare a sancţiunilor de drept 
penal etc. 

Legile fundamentale ale multor state din lume 
consacră tratatele internaţionale ca parte componentă 
a dreptului naţional, normele acestora având chiar pri-
oritate faţă de legile care reglementează aceleaşi rela-
ţii, cum este cazul Germaniei, Franţei, Poloniei, Gre-
ciei, Georgiei, Federaţiei Ruse, Bulgariei, Senegalului 
etc. Iar în Belarus, Slovacia, Bosnia şi Herţegovina se 
efectuează controlul corespunderii legilor cu tratatele 
internaţionale10. 

Problema priorităţii actelor normativ-juridice in-
ternaţionale asupra dreptului intern a fost şi rămâne 
deschisă până în prezent pentru ştiinţa ţării noastre. 
Aceasta se datorează faptului că în Republica Moldo-
va, ca şi-n Federaţia Rusă11, există o viziune dublă în 
ceea ce priveşte primatul actului normativ-juridic in-
ternaţional, esenţa căreia poate fi observată prin pris-
ma legislaţiei naţionale care reglementează problema 
corelaţiei dreptului intern şi internaţional. Indiferent 
de categoriile actelor normativ-juridice internaţionale 
şi puterea juridică a acestora, un lucru este ferm că 
tratatele internaţionale nu sunt superioare Constituţi-
ei. În cazul în care Republica Moldova ar deveni parte 
la un tratat internaţional cu dispoziţii contrare pre-
vederilor Constituţiei, tratatul va intra în vigoare, iar 
normele lui vor fi recunoscute obligatorii şi aplicabile 
pentru RM numai după ce dispoziţiile constituţionale 
ce vin în contradicţie cu prevederile tratatului vor fi 
în prealabil revizuite, respectându-se toate proceduri-
le de rigoare12. Însă acest fapt, în opinia unor autori, 
afectează principiul stabilităţii Constituţiei13. 

Dumitru Pulbere afirmă că Curtea Constituţiona-
lă a Republicii Moldova nu exercită controlul anteri-
or ratificării tratatelor internaţionale. De aceea, dacă 
aceste tratate vor conţine dispoziţii contrare Constitu-
ţiei, ele nu vor putea intra în vigoare şi nu vor produce 
efecte juridice pe teritoriul republicii10. Altfel spus, 
Preşedintele Republicii Moldova poartă tratative şi 
negociază, încheind tratatele internaţionale în numele 
Republicii, după care le prezintă spre ratificare Parla-
mentului care, la rândul său, în caz că reglementările 
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internaţionale se prezumă a fi neconstituţionale, poate 
proceda la revizuirea Constituţiei sau poate refuza ra-
tificarea lor. Fiind ratificate, actele normativ-juridice 
internaţionale devin parte componentă a dreptului in-
tern, şi numai atunci se va pune problema acordării lor 
a titlului de text de referinţă10. 

În pofida celor constatate, ar trebui de atras aten-
ţia că nici Constituţia şi nici Legea privind tratatele 
internaţionale nu prevăd varianta aplicării directe a 
reglementărilor normative internaţionale pe teritoriul 
Republicii Moldova. O asemenea excepţie este rezer-
vată numai de art.4 din Constituţie pentru cazurile re-
feritoare la drepturile şi libertăţile omului, fapt care a 
creat condiţii pentru apariţia „teoriei dualiste” 14. 

În viziunea noastră, dispoziţia art.4 din Constitu-
ţie este un procedeu al tehnicii legislative, utilizat de 
legiuitor la evitarea coliziunilor ce pot apărea între 
normele tratatului internaţional şi normele dreptului 
intern determinând în principal cazurile în care priori-
tatea i se va acorda reglementărilor internaţionale. 

În baza celor expuse, concluzionăm:
Actul normativ-juridic internaţional nu are su-1. 

perioritate faţă de Constituţie.
Varietatea de denumiri ale actelor normativ-ju-2. 

ridice nu influenţează asupra puterii lor juridice. 
Apariţia puterii juridice a actului normativ-juri-3. 

dic internaţional este diferită de cea a legilor interne.
Puterea juridică a actului normativ-juridic in-4. 

ternaţional este, în cele mai dese cazuri, condiţionată 
de:

poziţia ierarhică în sistemul organelor de stat a a) 
organului care participă la semnarea actului normativ-
juridic internaţional;

poziţia ierarhică în sistemul organelor de stat a b) 
organului care sancţionează tratatul; 

competenţa organului care participă la semna-c) 
rea actului normativ-juridic internaţional;

obiectul reglementării actului normativ-juridic d) 
internaţional;

prescrierile normative care, de regulă, sunt ex-e) 

puse chiar şi în actul normativ-juridic internaţional 
referitor la puterea juridică a acestuia şi a modului de 
soluţionare a coliziunilor juridice ce pot apărea.
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SUMMArY
The growing interest towards the problem of efficiency of constraint measures with an educational 

character, applied to minors in the penal law, determines and confirms the necessity of its elucidation. 
Measures of constraint with an educational character are proposed as an alternative penal punishment. 
This deliberation of the penal punishment stipulates that the minor can be entrusted to parents, to persons 
substituting them or to competent state bodies, the objective of the reeducation measure is the correction 
of minor by means of behavioral participation.

    There are presented data of diverse periods which denote the inefficiency of the applied sanctions 
to minors, but also the efficient methods of constraint in other countries. 

P
penal, tot mai frecvent captează atenţia juriştilor, oa-
menilor de ştiinţă, lucrătorilor din sistemul judiciar şi 
instituţiilor europene. Interesul crescut faţă de acest 
subiect determină şi confirmă necesitatea elucidării 
sale.

 În cazul stabilirii faptului că este posibilă corecta-
rea minorului ce a comis infracţiunea, ca o alternativă 
la pedeapsa penală se propune aplicarea măsurii de 
constrângere cu caracter educativ. Liberarea de răs-
pundere penală, conform art.104 alin.(1) lit.b), preve-
de că minorul poate fi încredinţat pentru supraveghere 
părinţilor, persoanelor care îi înlocuiesc sau organe-
lor statale competente. Spre deosebire de legiuitorul 
autohton, cel român numeşte această măsură educati-
vă „libertate supravegheată”, care „se referă la ordo-
narea comportamentului social al minorului...” drept 
„comportament corespunzător exigenţelor impuse de 
societate”1. Legiuitorul francez, care aplică încredin-
ţarea pentru supraveghere, cel mai frecvent, rămâne la 
capitolul denumire, solidar cu cel moldav. 

 În vizorul instanţei la momentul stabilirii măsurii, 
se află starea biopsihofizică a minorului şi gradul de 
pericol social al infracţiunii. Ca membru al societă-
ţii, minorul poate fi tratat drept o persoană fizică care 
până la o anumită vârstă este totalmente monitorizată 
material, intelectual, educaţional şi social atât de către 
părinţii biologici sau adaptivi, cât şi de alte persoane 
fizice sau juridice. Astfel, din mai multe considerente, 
cum ar fi: criteriile de formare a individului, crite-
riul vărstei infractorului, şi solicitarea necesităţii unei 
ghidări de influenţă, la decizia judecătorului minorul 
este încredinţat pentru supraveghere.

EFICIENŢA  îNCREDINŢăRII  MINORULUI  PENTRU 
SUPRAVEGHERE  PăRINŢILOR,  PERSOANELOR  

CARE îI  îNLOCUIESC  SAU  ORGANELOR  SPECIALE  
DE  STAT  CA MăSURă  DE  CONSTRâNGERE  

CU  CARACTER  EDUCATIV
Ala oPALCo, 

doctorand (USM)
Recenzent: Mariana GrAMA, doctor în drept (USM)

 Manifestându-se ca un mijloc de reeducare, măsu-
ra are drept obiectiv corectarea minorului prin inter-
mediul unei asistări comportamentale, concepute ca 
educare ce se poate produce fără aplicarea privaţiunii 
de libertate. Având drept scop supravegherea, sanc-
ţiunea nu delimitează libertatea şi nu constrânge în 
libertate, iar spre deosebire de alte măsuri, nu e pri-
vativă de libertate.

 Esenţa măsurii aplicate constă în impunerea la 
efectuarea controlului comportamental cu posibilita-
tea de a fi revocată. Din aceste considerente, ea pose-
dă şi caracter revocabil care se manifestă prin posibi-
litatea aplicării ulterioare a pedepsei. 

Având în vedere faptul că această măsură se apli-
că în exclusivitate minorilor, ea posedă şi un carac-
ter temporar, fiind aplicată doar până la vârsta de 18 
ani în cazul comiterii unei infracţiuni uşoare sau mai 
puţin grave. Realizarea acestei sancţiuni solicită ono-
rarea unor obligaţii bilaterale: pe de o parte, de către 
persoanele stabilite în instanţa de judecată faţă de mi-
nor şi, pe de altă parte, de către minor. 

Din însăși denumirea acestei măsuri se desemnea-
ză cercul de subiecţi cărora le aparţine obligaţia de a 
supraveghea:

1. Părinţii – conform Codului familiei al RM sunt 
acele persoane, care au drepturi şi obligaţii egale faţă 
de copil până la majorat (18 ani) sau a capacităţii de 
exerciţiu. Având dreptul şi obligaţia de a educa în ra-
port cu propriile convingeri, părinţii răspund pentru 
dezvoltarea fizică, intelectuală şi morală a individu-
lui.

2. Persoanele care înlocuiesc părinţii. Conform 
datelor statistice şi raportului prezentat de MAI pe 
anul 2011, dintre minorii implicaţi în infracţiuni, 530 

roblema eficienţei măsurilor de constrângre cu 
caracter educativ, aplicate minorilor în dreptul 
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de copii fac parte din familii vulnerabile, iar 278 de 
infractori minori au părinţii plecaţi peste hotare. La 
31 decembrie 2011, Secţia pentru minori din cadrul 
Direcţiei generale a poliţiei ordine publică a constatat 
că în ţară au fost înregistraţi 88.081 copii rămaşi fără 
îngrijire părintească. Unul dintre cei mai frecvenţi 
factori externi ce contribuie la comiterea infracţiunii 
de către minor pe teritoriul RM este emigrarea lega-
lă sau ilegală a părinţilor pentru angajare în câmpul 
muncii. În consecinţă, acest fapt solicită prezența unor 
persoane care înlocuiesc părinţii. Cel mai frecvent, în 
majoritatea cazurilor, părinţii sunt înlocuiţi de bunici 
sau rudele cu o vârstă înaintată, care pot interveni cu 
un spectru restrâns de competenţe educaţionale şi or-
ganizatorice. Deci, cum se va manifesta supraveghe-
rea la capitolul calitate şi competenţă, rămâne la dis-
creţia judecătorului.

3. organele speciale de stat. După cum relatează 
istoria, problema încredinţării minorului pentru edu-
care are tradiții vechi. „În sec. IV în Franţa este menţi-
onată existenţa unui stabiliment pentru copii abando-
naţi, numit Brephotropia. Instituţii similare bazate pe 
ideea de ocrotire şi educaţie sunt menţionate şi în do-
cumentele din sec.V în Franţa şi sec. VIII în Italia”2. 

 Faptul că această măsură nu este privativă de li-
bertate şi emană caracter educativ nu neagă implica-
rea, în acest raport juridic penal de conflict, instan-
ţei de judecată şi judecătorului. La realizarea acestei 
măsuri, instanţei de judecată îi revine sarcina de a 
eleva persoanele specificate anterior pentru suprave-
ghere, comunicând obligaţiile nemijlocite, modul în 
care trebuie să fie executate, scopul şi rezultatul final. 
Concomitent, judecătorul precizează acţiunile ce ur-
meză a fi aplicate în cazul ineficienţei supravegherii 
ce se poate exterioriza prin comportamentul negativ 
al minorului. La capitolul ,,minor”, judecătorul expli-
cit descrie comportamentul ce urmează a fi manifestat 
un anumit termen, accentuând posibilitatea revocării 
măsurii în cazul unei purtări insuficiente sau a comite-
rii unei fapte prevăzute de izvorul legislativ şi a posi-
bilităţii aplicării unei alte sancţiuni, cum ar fi pedepsa 
penală. Astfel, esenţa şi obiectvele fiind explicate de 
către judecător, ca urmare creează ambelor părţi un 
set de obligaţii. 

 Măsura educativă de supraveghere se desfăşoară 
în două etape consecutive, fiecare etapă având un ca-
racter individual:

– Prima etapă constă în implementarea executării 
de către judecător în instanţa de judecată.

– Cea de a doua etapă intervine doar după fini-
sarea primei etape şi constă în onorarea obligaţiilor, 
realizând nemijlocit supravegherea de către subiecţii 
stabiliţi.

CP RM în art.104 alin.(3) preconizează posibili-
tatea comasării măsurilor de constrângere cu caracter 
educativ. Dacă vorbim despre comasarea supraveghe-

rii cu măsura de avertizare, atunci ultima se realizează 
în contextul primei etape de executare a măsurii, fără 
a-i atribui un statut autonom în cazul aplicării conco-
metente cu încredinţarea. Aceasta derivă din noţiunea 
avertismentului oferită de un grup de autori care con-
sideră că „avertismentul – este o măsură de influenţă 
morală şi constă în prevenirea oficială a persoanei ce 
încalcă, despre inadmisibilitatea nerespectării reguli-
lor obligatorii stabilite de stat”3. Sincronizarea încre-
dinţării, de asemenea, nu poate fi realizată în cazul 
internării minorului într-o instituţie specială de învă-
ţământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă 
de reeducare, din motive logice. Măsura de obligare 
să repare daunele cauzate poartă caracter economic 
şi stabileşte exigenţa ca infracţiunea să aducă pagu-
be materiale, deci este o măsură care nu întotdeauna 
poate fi comasată cu supravagherea, ci doar în cazul 
comiterii infracţiunii cu caracter economic. În acelaşi 
context de idei, va fi tratată comasarea cu obligarea 
minorului de a urma un curs de tratament medical de 
reabilitare psihologică, în cazul când minorul e sănă-
tos şi nu solcită investigaţii medicale.

 În cazul posibilităţii aplicării concomitente, se 
desprind următoarele concluzii:

1. Această măsură de constrângere cu caracter edu-
cativ poate fi aplicată concomitent doar după caz şi 
doar cu două măsuri: una din ele dacă va manifesta 
caracter economic, iar cealaltă dacă va fi necesară o 
intervenţie medicală neprivativă de libertate.

2. În lipsa motivului economic sau medical, măsu-
ra de supraveghere posedă un statut independent şi nu 
întruneşte prevederile alin.(3) din art.104, „de aplica-
re concomitentă”. 

Aplicarea doar a supavegherii la singular, fără acţi-
uni facultative, diminuează eficienţa şi nu corespunde 
statutului de sancţiune realizată prin măsuri educati-
ve.

 Conţinutul art.104 CP RM nu specifică conform 
căror criterii judecătorul va aplica anume măsura de 
încredinţare pentru supraveghere. Din aceste consi-
derente, efectuarea minuţioasă a tuturor tipurilor de 
expertiză psihiatrică şi psihologică judiciară, fără de-
limitări doar la una singură, atât a minorului cât şi a 
persoanei cu funcţia de supraveghere ar aduce bene-
ficii:

 1. În primul caz, posibilitatea stabilirii măsurii 
nu doar în raport cu infracţiunea uşoară sau mai pu-
ţin gravă, pentru prima oară, dar şi cu personalitatea 
minorului. 

2. În acelaşi timp, se va stabili corect competen-
ţa fizică, intelectuală şi morală a subiectului pentru a 
executa supravegherea.

3. Depistarea unor devieri sau boli ascunse psihice 
la minor. 

4. În final, posibilitatea stabilirii necesităţii apli-
cării concomitente a unei alte măsuri, cum ar fi spre 
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exemplu obligarea de a urma un tratament medical 
sau internarea.

 Un impediment pentru aplicarea măsurii de încre-
dinţare poate fi lipsa persoanei sau a instituţiei ce va 
realiza măsura, în acest caz, intervine soluţia de a in-
terna minorul într-o instituţie specială de reeducare.

 Legiuirea română concomitent cu măsura educa-
tivă de „libertate supravegheată” prevede că „minorul 
poate fi obligat de către instanţă să nu frecventeze anu-
mite locuri stabilite, să nu intre în legătură cu anumi-
te persoane sau să presteze o activitate neremunerată, 
în cadrul unei instituţii de interes public, de maximum 
3 ore pe zi, după programul de şcoală, în zile nelucră-
toare şi în vacanţă4. Legiuitorul îi oferă acestei măsuri 
educative statutul de „libertate supravegheată” care 
este determinată pe o perioadă de un an, ce nu poate 
fi extinsă sau restrânsă şi din aceste considerente fiind 
temporară. Dimensiunile acestei măsuri şi punctul de 
pornire pentru aplicarea ei nu pot fi stabilite în cazul 
când făptaşul în timpul apropiat va împlini vârsta de 
18 ani. La realizarea acestei măsuri, minorul continuă 
să se afle în anturajul familiei şi al instituţiei de învă-
ţământ în care s-a aflat până la comiterea infracţiunii. 
Anastasiu Crişu în lucrarea Tratamentul infractorului 
minor în materie penală. Aspecte de drept comparat, 
constată că „libertatea supravegheată este o sancţiu-
ne care face parte din măsurile educative prevăzute de 
art. 101 C. pen. şi pe care instanţa o poate lua împotri-
va minorului5. Dacă minorul se sustrage de la supra-
vegherea ce se exercită asupra lui, are purtări rele ori 
săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală, atunci 
instanţa poate dispune revocarea acestei măsuri şi 
aplică faţă de minor măsura internării într-un centru 
de reeducare, iar dacă fapta prevăzută de legea pena-
lă constituie infracţiune, instanţa ia măsura internării 
sau aplică o pedeapsă”6. Ca un bilanţ al analizei su-
biecţilor capabili pentru a exercita libertatea suprave-
gheată în literatura română, se constată „că libertatea 
supravegheată este o măsură cu posibilităţi limitate de 
folosire”7. Argumentele aduse fiind următoarele: fap-
tul că părinţilor biologici sau adaptivi, sau tutorelui se 
încredinţează supravegherea „ţinând cont de situaţia 
lor şi de comportamentul anterior”, însă dacă se con-
stată imposibilitatea încredinţării supravegherii din 
motive de incompetenţă a îndeplinirii acestei sarcini, 
ea îi va reveni unei persoane de încredere, cum ar fi 
o rudă cât mai apropiată care va cere această supra-
veghere. La epuizarea soluţiilor pentru îndeplinerea 
acestei sarcini, din motivul lipsei de cerere sau a altor 
motive, ca subiect de supraveghere va interveni o in-
stituţie legală însărcinată cu supravegherea minorilor. 
Deci, realizarea acestei măsuri va avea loc cu condi-
ţia existenţei prealabile a posibilităţii de încredinţare 
a supravegherii, iar lipsa încredinţării supravegheate 
nu poate duce la executarea măsurii educative, în ace-
laşi timp, instanţa va fi nevoită să „dispună internarea 

minorului într-un institut de reeducare”. Înlocuirea 
persoanei pentru supraveghere poate avea loc în cazul 
decesului, incapacităţii sau executării nesatisfăcătoare 
a supravegherii. Situaţia, în acest caz, va fi preluată 
pe restul timpului de instituţia legală însărcinată cu 
supravegherea minorului. În încheiere, aurorul face 
o remarcă: „revocarea şi înlocuirea măsurii libertăţii 
supravegheate pot fi dispuse şi după expirarea terme-
nului de un an, pentru cauzele care s-au produs înăun-
trul termenului”8.

 Măsura încredinţării pentru supraveghere este 
apreciată la justa valoare în statele ce nu denotă un 
număr atât de impunător al persoanelor ce emigrează 
legal sau ilegal, provocând în aşa mod abandonul nu 
doar moral, dar şi educaţional al minorilor şi a creş-
terii numărului „copiilor străzii”. Conform datelor 
oferite de Biroul Naţional de Statistică: 

1. La 1 ianuarie 2011, numărul persoanelor în vâr-
stă de până la 18 ani a constituit 745,6 mii din nu-
mărul total al populaţiei care alcătuieşte 3.560,4 mii 
persoane (fiecare a 5-a persoană este minor). 

2. Este alarmant faptul că în ultimii doi ani numă-
rul de infracţiuni a rămas constant, iar numărul mino-
rilor care au comis aceste infracţiuni s-a micşorat. 

3. Două treimi dintre minorii culpabili de săvâr-
şirea crimelor sunt persoanele în vârstă de 16-17 ani. 
Minorii în vârstă de 14-15 ani sunt implicaţi mai mult 
în comiterea furturilor, iar cei cu vârsta de 16-17 ani 
săvârşesc mai multe acte de tâlhărie.

4. Ponderea infracţiunilor comise în grup a consti-
tuit 19%, fiind în creştere pe parcursul ultimilor patru 
ani.

5. În ultimii ani, se constată o diversificare a for-
melor de încălcare a legii, prin apariţia unor forme noi 
de infracţiuni, cum ar fi răpirea mijloacelor de trans-
port. Astfel, în anul 2010 au fost reţinuţi 57 de adoles-
cenţi, cu 34 mai mulţi, comparativ cu 2009, care au 
comis astfel de infracţiuni, dintre care 82 la sută sunt 
persoanele cu vârsta de 16-17 ani. 

6. Minorii tot mai frecvent sunt implicaţi într-o se-
rie de fapte penale care atentează la viaţa şi sănătatea 
personală. În anul 2010, 30 de adolescenţi au fost re-
ţinuţi pentru comiterea de viol. În ultimii doi ani, au 
fost înregistrate mai multe cazuri de vătămări intenţi-
onate grave (17 persoane). De regulă, aceste infracţi-
uni le comit minorii în vârstă de 16-17 ani. 

7. Majoritatea minorilor este condamnată pentru 
furt – 185 persoane (45,1%), pentru tâlhării – 64 per-
soane (15%), huliganism – 27 persoane (6,6%), crime 
legate de droguri – 16 persoane (3,9%). 

8. ,,Caracteristic pentru sistemul de sancţiuni al mi-
norilor infractori este componenţa măsurilor educati-
ve. Totuşi cadrul sancţiunilor pentru minorii infractori 
nu poate fi redus doar la măsuri educative”. Fiecare al 
doilea minor condamnat a fost sancţonat condiţionat, 
fiecare al cincilea condamnat a primit pedeapsă prin 
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muncă neremunerată în folosul comunităţii, iar 74 de 
minori sau, practic, fiecare al cincilea a primit pedeap-
sa cu închisoarea. 

9. Cele mai multe persoane care îşi ispăşesc pe-
deapsa în instituţiile penitenciare au fost condamnate 
pentru comiterea omorurilor – 10 persoane (41,7%), 3 
persoane pentru viol (12,5%), câte 2 persoane pentru 
furt şi jaf (8,3%). 

10. Un caracter predelicvent şi delicvent îl posedă 
,,copiii străzii”, dimensiunile exacte ale cărora nu sunt 
cunoscute. Însă în Centrul de Plasament Temporar al 
Minorilor din subordinea Ministerului Afacerilor In-
terne în 2010 au fost plasaţi provizoriu 1799 copii ai 
străzii. În acest context statistic, justă este afirmaţia 
autorului Ion Pitulescu: „A fugi de acasă sau dintr-o 
instituţie de ocrotire a copilului nu este similar cu a 
trăi în stradă, măjoritatea fugarilor se întorc acasă, dar 
gestul poate fi un început în cariera de copil al stră-
zii”9. În această direcţie, pe teritoriul României s-a în-
ceput o muncă intensă în 2001, când guvernul român 
a adoptat programul de interes naţional în domeniul 
protecţiei copilului, intitulat ,,Integrarea socială a co-
piilor care trăesc în stradă”, aceasta fiind „ca urma-
re a semnelor negative primite din partea raportului 
special al Uniunii Europene, în legătură cu problema 
copiilor instituţionalizaţi în general, a copiilor străzii 
în special”10. 

 Datele statistice autohtone anterioare nu au arătat 
nici un număr concret de aplicare a măsurilor de con-
strângere cu caracter educativ – de încredinţare pentru 
supraveghere, pe perioada cercetată, însă oferă posi-
bilitatea de a crea un tablou al personalităţii ,,minoru-
lui contemporan” din societatea modernă. După cum 
sunt prezentate datele, rezultă că la momentul actual, 
dacă contingentul de locuitori îl vom diviza provizo-
riu în: minori, majori, pensionari, atunci concluzia 
ar fi că unui minor îi revin aproximativ doi majori şi 
doi pensionari, dintre care cel mai frecvent emigrează 
majorii. Acest fapt, la rândul său, argumentează nu-
mărul excesiv al „copiilor străzii”, ai căror părinţi sau 
rude apropiate, în majoritatea cazurilor, sunt plecaţi 
din ţară. Problema constă în faptul – cui să încredin-
ţăm, dacă nu avem cui încredinţa pentru supraveghe-
re minorii?

Faptul alarmant al numărului stabil de infracţiuni, 
cu diminuarea numărului infractorilor, contribuie la o 
concluzie: nu este vorba de extinderea infracţiunilor, 
ci de intensitatea lor în acest caz, sau un minor comite 
concomitent mai multe infracţiuni, sau persistă recidi-
va în rândul minorilor, sau...

 Insistenţa numărului repetat de infracţiuni cu 
caracter patrimonial confirmă că starea financiară a 
minorilor şi a părinţilor lasă de dorit, în acelaşi timp 
demonstrează capacitatea minorului de a conştientiza 
concepţia de ,,bani uşori şi bani grei”. 

 Numărul în creştere de răpiri ale transportului 

de către minori ne demonstrează faptul că la această 
vârstă minorul posedă capacităţi intelectuale avansate 
în domeniul tehnicii, putem afirma chiar la nivel de 
matur.

 Infracţiunile cu caracter sexual confirmă emanci-
parea fiziologică însoţită de o lipsă totală a educaţiei 
morale şi sexuale.

 Datele îngrozitoare prezentate în raport referitor 
la omor afirmă concepţia că ,,infracţiunea este o fina-
litate logică şi psihologică a procesului de putrefacţie 
morală”11, care solicită implementarea în instituţiile 
de învăţământ de diverse niveluri, noilor programe 
pentru elevarea comiterii infracţiunilor şi cultivarea 
culturii juridice. 

 Pentru a stabili eficienţa prezentei măsuri de 
constrăngere cu caracter educativ, situaţia actuală 
poate fi comparată cu anii precedenţi. În anul 1988, 
pe teritoriul Republicii Moldova, minorii au comis 
2.560 infracţiuni – cu 25,7% mai mult decât în 1987, 
cu participarea a 2.949 de minori (aceasta fiind cu 
aproape 40% mai mult decât în 1987)12. ... „în 1987 
şi 1988 se urmărea o explozie a infracţiiunilor comi-
se de minori. Dacă de comparat numărul de infrac-
ţiuni comise de minori în 1978 şi în 1987, atunci se 
va constata că pe parcursul a zece ani numărul lor a 
crescut cu 36%. Recidiva minorilor a crescut de la 
9,5 până la 13,9%, iar numărul infracţiunilor comise 
de persoane anterior judecate în vârstă de până la 
18 ani, s-a majorat mai mult decât de două ori”13. 
„În comiterea infracţiunilor tot mai frecvent au par-
ticipat minorii cu un trecut penal, care nu s-au dat 
corectării”. Conform datelor statistice realizate în 
RSSM, minorii cel mai frecvent comit infracţiuni cu 
caracter patrimonial... în 1987 – furturi, tâlhării...14. 
Numărul inrfacţiunilor comise de către minori din 
1982 până în 1987 în oraşul Chişinău a crescut de 
două ori, însă în Bălţi – aproape de trei ori...iar în 
Tiraspol numărul infracţiunilor comise de minori 
creşte cu mult mai lent15.

 Dacă în continuare ne vom apropia de realitatea 
anilor 2007, „se constată că delicvenţa juvenilă este 
în continuă descreştere, în comparaţie cu perioadele 
precedente, deşi problema copiilor neplasaţi în fami-
lii rămâne a fi actuală”16. 

 Datele prezentate pe diverse perioade denotă ine-
ficienţa sancţiunilor aplicate faţă de minori. Totalmen-
te, e apreciată poziţia că „... procesul penal cu minorii 
– este în primul rând un consilium pedagogic, la care 
sunt prezente toate persoanele, răspuzătoare de edu-
caţia minorului, care a comis infracţiunea, şi la care 
el trebuie să primească o bună lecţie”17, însă această 
lecţie trebuie dusă până la un bun sfârşit prin aplicarea 
unei sancţiuni eficiente. Conform concepţiilor autori-
lor ruşi, modificările ce vor interveni în personalitatea 
minorului după şi în legătură cu aplicarea sancţiunii 
pot fi:



Nr. 8, 2012REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

46

„1. Minorul s-a transformat într-un membru activ 
şi conştient al societăţii.

 2. Tendinţele şi prevederile generale de dezvoltare 
a personalităţii minorului sunt favorabile, dar el are 
nevoie de ajutor.

 3. Procesul degradării morale este stopat, dar sta-
bilitatea dezvoltării inverse a personalităţii încă nu s-a 
obţinut şi ea se găseşte în starea unui dezechilibru in-
stabil.

 4. Procesul degradării morale continuă”18.
 Deci, în cazul când situaţia va corespunde pct.1, 

putem afirma că aplicarea încredinţării minorului pen-
tru supraveghere părinţilor, persoanelor care îi înlo-
cuiesc sau organelor speciale de stat, s-a dovedit a fi 
eficientă, iar în celelalte cazuri: 2, 3, 4 – măsura o 
considerăm eficientă parţial sau ineficientă. Sancţi-
unea realizată prin măsura de încredinţare, în esenţa 
sa este eficientă, iar însuşi scopul final se va realiza 
în cazul plasării minorului în mediul favorabil pentru 
remodelare şi conştientizare a faptei infracţionale. La 
fiecare minor, acest caz este individual, pentru unul 
poate fi benefic mediul familial, iar pentru altul o rudă 
apropiată, depinde de caz. 

Deoarece corectarea minorului solicită o planifica-
re la nivel individual, care în mod obligatoriu trebuie 
să ţină cont de anumite calităţi specifice ale minoru-
lui, a comportamentului, a modului de viaţă anterior, 
pare a fi ineficientă această măsură în cazul încredin-
ţării minorului organului specializat de stat. În acest 
caz, minorul este încredinţat unei persoane juridice, 
însă este cunoscut faptul că cea mai eficientă „fabrică 
de infractori” este casa de copii şi instituţia peniten-
ciară.

 Ineficienţa se poate produce şi în cazul nedepistă-
rii la minor a unor boli ascunse psihice sau a realiză-
rii unei supravegheri necalitative de persoane lipsite 
de vocaţie la acest compartiment. După cum ne arată 
experienţa altor state, cum ar fi România, referitor la 
evoluţia delicvenţei juvenile, dincolo de cauzalitate, 
factori, perioada de tranziţie, ea „a fost influenţată, 
într-o oarecare măsură, şi de „eşecul” sistemului de 
sancţiuni penale şi de protecţie a minorilor aflaţi în 
dificultate, existent, în România, până în 199019. 

 Odată ce „s-a considerat de către legiuitor că cei 
mai mulţi minori sunt victimele unei educaţii defici-
tare sau prost orientate, motiv pentru care ei nu tre-
buie sancţionaţi penal, ci trebuie să li se acorde şansa 
unei reabilitări sociale, prin supunerea lor unui regim 
de tratament bazat nu pe represiune, ci pe asistenţă 
şi protecţie socială, reeducare şi resocializare”20. În 
acest caz, oportună este implementarea unor proiecte 
şi programe la nivel naţional cu suport internaţional 
în domeniul elevării juridice a minorilor în instituţiile 
de învăţământ.

 Acceptând ideea că fiind drept un „simptom al 
decadenţei unei naţiuni”,...delicvenţa juvenilă se 

menţine la niveluri minime în ţările unde prevalează 
agricultura şi unde familia continuă să rămână prin-
cipala agenţie de control social21, atunci, cel mai efi-
cient, metoda de încredinţare pentru supraveghere va 
lucra în cazul plasării minorului în mediul sănătos al 
familiei. În acelaşi timp, odată ce „empiric, s-a con-
statat că infracţiunea minorilor ar putea fi determinată 
de conflictele şi neînţelegerile dintre părinţi, gradul 
scăzut de pregătire şcolară sau adaptare şcolară şi ab-
senţa unor modalităţi adecvate de petrecere a timpului 
liber22, este cazul de meditat la posibilitatea aplicării 
acestei măsuri sau, mai bine zis, a unei alte alternative, 
dacă persistă conflictele şi neînțelegerile familiale.

 „Caracterizând practica aplcării acestei măsuri 
educative în Rusia, A.Merkuşov captează atenţia că 
deşi legea nu cere acordul părinţilor sau al persoane-
lor care îi înlocuiesc pentru încredinţare de a supra-
veghea, astfel de acord trebuie totuşi să fie solicitat 
de instanţa de judecată. Altfel măsura de constrângere 
cu caracter educativ în famile îşi pierde sensul”23. În 
Rusia primii muguri ai încredinţării minorului pentru 
supraveghere au apărut în dreptil penal rus „în 1765, 
când Ecaterina II în Ucazul referitor la pedepsele apli-
cate infractorilor minori, stabileşte pedeapsa cu biciul 
de la 15 la 17 ani, iar de la 10 la 15 – cu varga, iar de la 
10 ani şi mai puţin a-i da la pedeapsă tatălui, mamei, 
„pomeşiku” şi acea faptă comisă la minoritate pe vi-
itor să nu fie luată în suspiciune ...” 24. Spre deosebire 
de RM, problema încredinţării minorului pentru su-
praveghere la momentul actual în Rusia constă şi este 
însoţită nu de lipsa persoanelor pentru încredinţare, ci 
de problema părinţilor care fac un mare abuz de alco-
ol sau chiar în majoritatea cazurilor sunt alcoolici.

 Practica anilor 1976 din Moldova „dovedeşte că 
cea mai eficientă formă de reeducare a infractorilor 
minori şi de restabilire a fericirii în familii este munca 
zilnică, consecventă de patronare individuală. Patro-
narea oferă posibilităţi pentru a înfăptui mai concret 
reeducarea adolescentului, pentru a studia mai adânc 
lumea lui interioară, şi anume:

a determina particularităţile personalităţii ado-– 
lescentului şi ale comportării lui, a stabili coraportul 
calităţilor lui pozitive şi negative, a determina în ce 
măsură lipseşte supravegherea în familie, în şcoală, 
de cunoştinţe generale şi în cea de specialitate, pre-
cum şi a descoperi condiţiile ce influenţează negativ 
educaţia lui, – a studia cercul de prieteni ai adolescen-
tului, relaţiile cu cei din jur”25.

 În opinia autorului Teodor Dascăl, drept instituţie 
ce legal ar exercita această măsură educativă poate fi 
„serviciul de probaţiune”, „organizaţii private ce des-
făşoară activitate în domeniul protecţiei drepturilor 
copilului şi al protecţiei speciale a acestuia, constitui-
te şi acreditate în condiţiile legii”26. În acelaşi context, 
se iscă reala posibilitate a unei supravegheri conco-
mitente de mai mulţi subiecţi, cum ar fi o persoană 
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juridică şi una fizică. Considerăm că totul depinde de 
climatul sănătos al familiei şi rudelor apropiate, al le-
găturilor prietenoase dintre ele, dacă aceasta persistă, 
măsura de supraveghere poate fi realizată concomitent 
şi de asistenţa socială sau de alte organizaţii. Efectul 
pozitiv va fi mai sigur, iar pentru răspundere poate fi 
desemnat unul dintre subiecţii existenţi. 

 Conform afirmaţiilor autorului, „cele mai eficace 
conţinuturi care ar contribui la o educaţie a oameni-
lor în spiritul binelui, dreptăţii, dragostei, respectării, 
omenirii” este educaţia creştină, care este o artă şi, 
totodată, o pedagogie care urmăreşte scopul trans-
miterii şi cultivării la fiinţa umană a celor mai nobile 
calităţi”...27. Din aceste considerente, procedura de în-
credinţare pentru supraveghere poate fi segmentată şi 
prin implicarea organizaţiilor religioase. 

 În încheiere, susţinem că cele mai eficiente me-
tode de constrăngere ca sancţiune, aplicate minorilor 
par a fi în Germania. Referitor la minori, legislaţia pe-
nală germană ocupă o poziţie individualizată-autono-
mă, şi poartă denumirea de „Drept penal al tinerilor” 
(Jugendstrafrecht), fiind determinată în literatură ca 
un special drept penal pentru tinerii /junge/ subiecţi /
Tater/, care la momentul comiterii faptei se aflau în 
perioada critică de trecere de la copilărie la maturita-
re. Legislaţia conţine prevederi pentru anumite cate-
gorii de vârstă, cum ar fi: cei „care au atins şi nu au 
atins vârsta de 14-18 ani, unele condiţii pentru per-
soanele care au atins 18 ani, dar nu au împlinit 21 de 
ani”28. Izvoarele legislative care reglementează acest 
domeniu sunt: „CP al Germaniei şi Legea instanţelor 
de judecată pentru tineri din 1974. Sunt separate si-
tuaţiile referitor la: a) minori (de la 14 până la 18 ani 
– Judenliche), b) tineri (Heranwachsende), c) soldaţii 
Bundesverului”29. Legiuitorul oferă posibilitatea apli-
cării faţă de minor şi tânăr a „măsurilor de corecţie şi 
securitate” pentru maturi care nu sunt pedepse, cum ar 
fi: internarea în clinica psihiatrică, instituţie educati-
vă, instituirea supravegherii şi sustragerea permisului 
de conducere30. Conform acestor izvoare legislative 
faţă de minor, pot fi aplicate: 

I. Măsurile educative, prevăzute în Lege:
1. ,,Indicaţiile judecătorului, referitor la subiect” 

care constau în:
1.1. interziceri (comunicarea cu anumite persoa-

ne);
1.2. stabilirea unor obligaţii (de a locui în familie, 

de a se afla la locul de trai permanent, a învăţa şi sau 
a lucra, aflându-se sub supraveghere, de a participa 
la cursurile de training social, să încerce să restituie 
drepturile persoanei vătămate).

În competenţa judecătorului sunt incluse: 
– stabilirea expertizei, dar cu acordul reprezentan-

tului, iar de la vârsta de 16 ani cu acordul propriu al 
minorului;

– stabilirea duratei indicaţiilor;

– modificarea indicaţiilor.
2. „Prescripţii de a oferi ajutor în educaţie, direc-

ţionate prin slujba minorilor” constau în:
2.1. numirea unui educator de către instanţa pentru 

minori;
2.2. plasarea în instituţie închisă (aceasta fiind 

reglementată de legislaţia socială şi poate fi efectu-
ată nu doar în legătură cu comiterea infracţiunii. „În 
asemenea instituţii minorii categoric nu vor să plece 
şi cazuri de plasare în astfel de instituţii închise sunt 
foarte puţine” 31.

 II. Măsurile de constrângere, sunt considerate 
drept „a doua treaptă după măsurile educative spre pe-
deapsă”32 care se manifestă prin:

1. Avertisment (convingător se subliniază greşeala 
faptei comise).

2. Indicaţii:
– să restituie paguba pricinuită;
– de a-şi cere scuze personal;
– de a executa anumite lucrări;
– de a plăti o sumă anumită pentru activităţi de bi-

nefacere.
III. Arestul, care poate fi indicat: pentru 1-2 zile 

de odihnă din săptămână; – pentru alte 2 zile din săp-
tămână; de la 1 săptămână până la 4 săptămâni.

IV. Pedeapsa, constă în privaţiunea de libertate cu 
plasarea minorului în instituţie specială pe un termen 
de la 6 luni până la 5 ani, sau în cazul infracţiunilor 
grave – până la 10 ani, persoanelor cu vârsta cuprinsă 
între 18 şi 21 ani le poate fi stabilită pedeapsa maximă 
de 10 ani32.

 În prezent, veacul tehnologiilor informaţionale şi 
al susţinerii reciproce dintre state, pentru realizarea 
eficientă a măsurii de încredinţare, este necesară crea-
rea unei instituţii specializate orientată doar pentru re-
alizarea acestei sancţiuni. Un alt avantaj în realizarea 
acestei măsuri de constrângere cu caracter educativ ar 
fi utilizarea tehnicii de performanţă, cum ar fi cipurile 
temporare pentru stabilirea locului aflării minorului 
sau a sistemelor video, sau alte metode cu utilizarea 
controlului prin intermediul tehnicilor moderne dublat 
de grija şi căldura manifestată de persoane fizice. 

 Din motivul că subiect al acestei măsuri este mi-
norul, iar părinţilor conform eticii, principiilor mora-
le şi legislaţiei în vigoare, le revine obligaţia directă 
şi indirectă de a educa şi ca obligaţie părintească pe 
lângă hrană, îmbrăcăminte, locuinţă, le revine obli-
gaţia de a supraveghea şi a aplica diverse tehnici şi 
metode pedagogice, această măsură de constrângere 
cu caracter educativ cere de la sine a fi numită supra-
vegherea specială. În cazul existenţei părinţilor (nu 
sunt decedaţi), chiar şi în cazul părinţilor plecaţi peste 
hotare, eficientă ar fi aplicarea în mod obligatoriu în 
toate cazurile a mustrării sau amendă pentru neexe-
cutarea obligaţiilor părinteşti prevăzute în Codul fa-
miliei RM, care stipulează în art.60 alin.(2) „părinţii 
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răspund pentru dezvoltarea intelectuală, fizică şi mo-
rală a copiilor... 

 Dacă ne referim la Australia, atunci menţionăm 
că „de la sfârşitul secolului al XIX-lea, odată cu pre-
ocupârile «salvarea copiilor», a fost stabilit un sistem 
juridic al minorilor delicvenţi, separat de cel al adul-
ţilor”34. Din aceste considerente, individualizarea în-
tregului sistem de sancţionare a minorilor, îndeosebi 
a măsurilor de constrângere cu caracter educativ, ar 
aduce modificări eficiente. 
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SUMMArY
The motivation and the purpose of the crime represent psychological factors that cannot be separated 

from criminal conduct; there for they are indispensable for understanding and explaining this behavior. 
That’s why our scientific approach is dedicated to determine the role and the juridical content of the 
purpose and the reason of the false entrepreneurial activity. The achievement of the study allowed us 
to observe the fact that in contradiction with the goal of the false entrepreneurial activity, objectified in 
coverage of certain types of illicit business, the motivation of the offence of the 242nd article of the Penal 
Code of Republic of Moldova, remains to be just an optional sign without a juridical relevance. Also, was 
demonstrated that through the 242nd article of the Penal Code, the phrase “the covering of illegal types 
of entrepreneurial activity”, are considered those types of activities which are prohibited by the general 
law, regardless of category of the legislative act that prohibits particular business.

M
terizarea personalităţii făptuitorului, la identificarea 
formei de vinovăţie, precum şi la diferenţierea şi indi-
vidualizarea pedepsei. Iată de ce, în cele ce urmează, 
ne vom axa asupra acestor semne facultative ale laturii 
subiective a infracţiunii de pseudoactivitate de între-
prinzător.

Scopul este un factor psihic conştient şi raţional, 
care constă în reprezentarea de către subiect a obiec-
tivului pe care îl urmăreşte prin realizarea actului1. 
Transpunând această definiţie a infracţiunii cercetate, 
dar mai cu seamă interpretând semnificaţia prepoziţiei 
„pentru” folosită în dispoziţia art.242 CP RM, care nu 
poate avea decât sensul de finalitate subiectivă, conve-
nim asupra faptului că ceea ce se urmăreşte prin crea-
rea de întreprinderi, acţiune însoţită de inacţiunea de a 
desfăşura activitate de întreprinzător sau bancară, este 
tocmai acoperirea genurilor activităţii de întreprinzător 
ilicite. 

Spre deosebire de alte infracţiuni economice, ca de 
exemplu cele de la art.243 sau art.244 CP RM, în care 
scopul infracţiunii de spălare de bani, respectiv evazi-
une fiscală a întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei 
este implicit dedus din sediul materiei, în cazul infrac-
ţiunii de pseudoactivitate de întreprinzător, descriind 
semnele laturii subiective, legiuitorul a ales varianta 
inserării scopului explicit. 

Abordarea legală a finalităţii urmărite de făptuitor 
ne permite a afirma că scopul în cazul art.242 CP RM 
este un semn secundar obligatoriu al laturii subiective. 
Astfel privite lucrurile, scopul de acoperire a genuri-
lor activităţii de întreprinzător ilicite reprezintă condi-
ţia sine qua non de survenire a răspunderii penale în 
conformitate cu art.242 CP RM, devenind, în acest în 
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sens, obiect al probaţiunii, fapt care reclamă identifi-
carea conţinutului exact al locuţiunii care îndeplineşte 
rolul acestui semn constitutiv subiectiv. Aceasta se im-
pune mai cu seamă în conjunctura în care, în literatura 
de specialitate, nu găsim un punct de vedere comun cu 
privire la semnificaţia locuţiunii ce desemnează scopul 
infracţiunii. Până a trece la analiza concepţiilor diver-
gente referitoare la această problematică, sesizăm că în 
fosta variantă a textului de lege din art.173 Codul pe-
nal al Federaţiei Ruse (abrogat), locuţiunea ce desem-
na scopul similar pe care îl analizăm noi, era formulat 
în modul următor: „acoperirea activităţii interzise”, în 
contrast cu varianta art.242 CP RM – „acoperirea ge-
nurilor activităţii de întreprinzător ilicite”. Aici apare 
ca firească întrebarea: Există oare vreo diferenţă dintre 
cele două formulări? Remarcăm că, în raport cu o altă 
infracţiune săvârşită în sfera activităţii de întreprinză-
tor, şi anume, cu art.241 CP RM, pentru desemnarea 
uneia dintre modalităţile faptei prejudiciabile, la lit.b) 
art.125 CP RM, legiuitorul a utilizat locuţiunea „activi-
tate interzisă de legislaţie”. Astfel stând lucrurile, ne în-
trebăm dacă poate fi pus semn de egalitate între o faptă 
interzisă şi o faptă ilicită? Considerăm că nu există nici 
o deosebire de conţinut între cele două formulări, există 
o diferenţă doar în aparenţă, legată de terminologie. 

Pentru a demonstra viziunea pe care am lansat-o, 
vom apela la metoda comparativă pe orizontală. În 
context, ne-a trezit un interes deosebit formularea 
scopului acestei infracţiuni de către legiuitorul ucrai-
nean. În concret, în art.205 Codul penal al Ucrainei din 
05.04.20012, prin care se incriminează activitatea de 
întreprinzător fictivă, scopul acoperirii activităţii ilicite 
şi scopul acoperirii desfăşurării genurilor de activitate, 
faţă de care există interdicţii, sunt dispersate prin con-
juncţia „sau”. În asemenea condiţii, rezultă falsa inter-

otivul şi scopul au o importanţă decisivă la de-
terminarea pericolului social al faptei, la carac-
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pretare că noţiunile „activitatea interzisă” şi „activitatea 
ilicită” nu sunt echipolente. În realitate, nu este aşa. Ne 
convingem analizând o altă componenţă de infracţiune 
din Codul penal al Ucrainei, şi anume, desfăşurarea ge-
nurilor de activitate de întreprinzător interzise. În dis-
poziţia art.203 CP Uc., se prevede răspunderea penală 
pentru: „Desfăşurarea genurilor de activitate de între-
prinzător, faţă de care există interdicţii speciale, prevă-
zute de lege, cu excepţia celora care sunt prevăzute de 
alte articole ale prezentului Cod”. Prin această formula-
re, legiuitorul pune semn de egalitate între genurile de 
activitate interzise şi cele sancţionate de legea penală, 
deci ilegale. Într-un final, nu avem nici un temei de a 
disconsidera un fapt notoriu, potrivit căruia, tot ceea ce 
este interzis prin lege este şi ilicit, şi viceversa, tot ceea 
ce este ilicit este rezultatul unei prescripţii prohibitive.

Deci, activitatea interzisă şi activitatea ilicită sunt 
concepte care se completează reciproc. Totuşi, nu pu-
tem să nu remarcăm că prin folosirea neunitară a aces-
tei terminologii, s-a încălcat prevederea de la lit.e) 
art.19 al Legii Republicii Moldova privind actele le-
gislative, nr.780-XV din 27.12.2001,3 potrivit căreia: 
„terminologia, utilizată în actul elaborat, este constantă 
şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative şi în re-
glementările legislaţiei comunitare; se va utiliza unul şi 
acelaşi termen dacă este corect, iar folosirea lui repetată 
exclude confuzia”. Iată de ce intervenim cu propunerea 
de a uniformiza în legea penală terminologia în discu-
ţie, operând cu sintagma „activitate de întreprinzător 
interzisă”; or, norma permisă a răspunderii penale pen-
tru art.242 CP RM este tocmai alin.(1) art.10 al Legii 
cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr.845 din 
03.01.19924: „Întreprinderea este în drept să practice 
orice genuri de activitate, cu excepţia celor interzise 
(subl. ne aparţine – n.a.) de lege”. În acelaşi timp, ne 
pronunţăm împotriva indicării în textul legii penale a 
specificării actului normativ care ar reglementa activi-
tăţi interzise, aşa cum o face legiuitorul în alin.(1) art.10 
al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. Cel 
puţin, sub aspectul interpretării ad litteram, această 
opţiune ar fi nocivă, dat fiind excluderea din sfera de 
incidenţă a scopului art.242 CP RM a potenţialelor ac-
tivităţi de întreprinzător care ar fi prohibite de actele 
normative subordonate legii, precum ar fi hotărârile de 
guvern, ordinele ministeriale etc. Or, spre deosebire 
de locuţiunea „activitate interzisă de legislaţie” (lit.b) 
art.125 CP RM), activitatea interzisă de lege se reduce 
la o prohibiţie indicătă nu în oricare act normativ, dar 
anume în lege. Legislaţia însă este noţiunea generică ce 
desemnează toate categoriile de acte normative. 

Lipsa unei diferenţe între cele două conceptualizări, 
pe care am şi constatat-o, ne permite a analiza în acest 
perimetru de investigaţie şi viziunile pe care le regăsim 
în literatura de specialitate rusă vizavi de conţinutul 
scopului infracţiunii de pseudoactivitate de întreprinză-
tor. O cercetare de ansamblu a opticilor autorilor asupra 
semnificaţiei scopului special ne permite a constata că 
viziunile cardinale ale oamenilor de ştiinţă se conturea-
ză, în cea mai mare parte, pe marginea desemnării ac-
telor normative care interzic activităţi determinate, deci 

care constituie activităţi ilicite. Astfel, adepţii accepţiu-
nii stricto sensu consideră că izvor al activităţii intezise 
poate să apară doar legea penală5. 

Dimpotrivă, susţinătorii accepţiunii lato sensu ad-
mit şi alte izvoare de interdicţie a unor activităţi deter-
minate. În concret, se susţine că acoperirea genurilor 
activităţii de întreprinzător ilicite înseamnă realizarea 
în numele întreprinderii a unor tranzacţii fictive consti-
tuind acoperirea realizării genurilor de activitate, care 
sunt penal condamnabile, formează componenţa con-
travenţiei administrative sau a altei acţiuni interzise de 
legislaţia în vigoare6.

În susţinerea interpretării largi a conţinutului sco-
pului infracţiunii, Т.V. Dosiukova a relevat că, în lipsa 
unei liste a activităţilor interzise, la acestea putem atri-
bui, alături de legea penală, în primul rând acele ca-
tegorii de activităţi, realizarea cărora este permisă în 
exclusivitate organelor determinate, împuternicite de 
a activa în condiţiile unei activităţi licenţiate, iar în al 
doilea rând, acele activităţi pentru care este nevoie de 
o permisiune specială (licenţă)7. Raportând prima parte 
a acestei alegaţii la legislaţia naţională, nu putem să nu 
fim de acord cu ea; or, dacă anterior legiuitorul a regle-
mentat în Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului Republi-
cii Moldova, nr.581 din 17.08.1995 (abrogată)8 o listă a 
genurilor de activitate interzise pe teritoriul Republicii 
Moldova, rezumându-se doar la trei categorii, şi anu-
me: producerea, realizarea şi propagarea materialelor 
pornografice; deschiderea şi întreţinerea caselor de to-
leranţă; comerţul în scop de contrabandă, de lege lata 
nu există nici un act normativ care ar intezice expressis 
modus activităţile care prezintă grad prejudiciabil. În 
acelaşi timp, legislaţia în vigoare cunoaşte o serie de 
activităţi care sunt permise numai întreprinderilor de 
stat. Avem în vedere tocmai prevederile alin.(3) art.10 
al Legii Republicii Moldova cu privire la antrepreno-
riat şi întreprinderi, în care se enumeră exhaustiv ge-
nurile de activităţi permise exclusiv întreprinderilor 
de stat: supravegherea şi tratamentul bolnavilor care 
suferă de narcomanie, boli contagioase periculoase şi 
deosebit de periculoase, inclusiv de boli dermatove-
nerice infecţioase, precum şi de boli psihice în forme 
agresive şi eliberarea avizelor corespunzătoare; efectu-
area expertizei pentru determinarea pierderii temporare 
sau stabile a capacităţii de muncă, precum şi a exame-
nelor şi controalelor medicale periodice şi preventive 
decretate ale cetăţenilor; tratamentul animalelor ce 
suferă de boli deosebit de periculoase; confecţionarea 
ordinelor şi medaliilor; producerea emblemelor ce con-
firmă achitarea impozitelor şi taxelor de stat; prestarea 
serviciilor poştale (cu excepţia poştei exprese), confec-
ţionarea timbrelor poştale; producerea şi comercializa-
rea tehnicii militare speciale şi de luptă, a substanţelor 
explozive (cu excepţia prafului de puşcă), precum şi 
producerea oricăror feluri de arme; evidenţa de stat, 
înregistrarea de stat şi inventarierea tehnică (inclusiv 
paşaportizarea) a bunurilor imobile, restabilirea docu-
mentelor pentru dreptul de proprietate şi administra-
rea acestor bunuri; imprimarea bancnotelor şi baterea 
monedelor metalice, imprimarea valorilor mobiliare 
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de stat; efectuarea lucrărilor astronomo-geodezice, gra-
vimetrice, a lucrărilor în domeniul hidrometeorologiei. 
Nu putem să nu remarcăm că unele dintre aceste activi-
tăţi sunt supuse punibilităţii în ordine juridico-penală. 
Bunăoară, imprimarea bancnotelor şi baterea mone-
delor metalice, imprimarea valorilor mobiliare de stat 
este incriminată la art.236 CP RM, iar producerea şi 
comercializarea tehnicii militare speciale şi de luptă, a 
substanţelor explozive (cu excepţia prafului de puşcă), 
precum şi producerea oricăror feluri de arme reprezin-
tă fapte prejudiciabile inserate la art.290 şi, respectiv, 
art.292 CP RM etc.

Prin urmare, rezultă că genurile de activitate prevă-
zute la alin.(3) art.10 al Legii cu privire la antreprenori-
at şi întreprinderi sunt intezise, deci ilegale pentru soci-
etăţile comerciale şi cooperative. Iată de ce considerăm 
că, în sensul art.242 CP RM, prin „acoperirea genurilor 
activităţii de întreprinzător ilicite” se are în vedere in-
clusiv şi activităţile care sunt permisive în exclusivitate 
întreprinderilor de stat. 

Revenind la cea de-a doua parte a opiniei relevată 
mai sus, nu putem fi de acord cu Т.V. Dosiukova, pre-
cum că la genurile de activitate interzise de lege se atri-
buie şi activităţi pentru care este nevoie de o permisiune 
specială (licenţă). Considerăm că nu intră în categoria 
activităţilor interzise activităţile desfăşurate în baza li-
cenţei sau altei autorizaţii de stat. O întreprindere legal 
creată, dar care desfăşoară în lipsa licenţei sau altei au-
torizaţii de stat un gen de activitate supus licenţierii, 
gen expres prevăzut în art.8 al Legii Republicii Mol-
dova privind reglementarea prin licenţiere a activităţii 
de întreprinzător, nr.451 din 30.07.20019, va răspunde 
în conformitate cu alin.(4) art.263 Cod contravenţional 
al Republicii Moldova10, şi anume pentru desfăşurarea 
unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, licen-
ţă sau certificat, eliberate de autoritatea competentă în 
temeiul legii. Dimpotrivă, în ipoteza desfăşurării acti-
vităţii de întreprinzător în lipsa licenţei, dar şi în lipsa 
înregistrării de stat la organele autorizate, lipsa licenţei 
practic este eclipsată de modalitatea faptei prejudiciabi-
le de la lit.a) art.125 CP RM – „desfăşurarea activităţii 
de întreprinzător fără înregistrarea (reînregistrarea) la 
organele autorizate”, motiv din care se impune califica-
rea faptei în conformitate cu art.241 CP RM.

În urma analizei scopului infracţiunii, formulăm 
următoarele concluzii: în accepţiunea art.242 CP RM, 
prin locuţiunea „acoperirea genurilor activităţii de în-
treprinzător ilicite” se are în vedere acele genuri de 
activităţi care sunt prohibite în ordinea juridică de an-
samblu, indiferent de categoria actului normativ care 
intezice activităţi determinate. Aceasta deoarece a fost 
lăsat fără vreo specificare izvorul interdicţiei, deşi le-
giuitorul putea să aleagă formula prevăzută la alin.(1) 
art.14 CP RM – „prevăzută de legea penală”. De vre-
me ce nu a ales-o, nu avem temei de a raporta genuri-
le de activitate ilegale doar la prohibiţiile legii penale 
ori contravenţionale. Iată de ce nu putem fi de acord 
cu acei autori care susţin că activităţile interzise sunt 
acele pentru care există sancţiuni penale sau adminis-
trative11. Mult mai potrivită ni se pare opinia autoarei 

I.G. Rogozina, potrivit căreia la activităţile interzise se 
referă acele genuri de activitate pentru care legislaţia în 
vigoare prevede răspundere juridică12, deci atât răspun-
derea penală, contavenţională, cât şi cea civilă, fiscală, 
bancară etc.

Despre faptul că activităţile interzise de lege în ac-
cepţiunea infracţiunii analizate se referă şi la alte ge-
nuri de activitate decât cele care comportă caracter in-
fracţional, bazându-se pe formularea textului de lege, 
o recunoaşte şi S.А. Jovnir13. Însă autorul contestă un 
asemenea tratament legal, considerând eronată litera şi 
spiritul legii penale. Se afirmă că ar trebui să fie aco-
perită nu oricare, dar numai o activitate infracţională. 
Crearea întreprinderii constituie doar mijloc de comi-
tere a infracţiunii, supus punibilităţii în ordine penală. 
Deoarece pseudoactivitatea de întreprinzător este con-
cepută drept infracţiune, atunci şi activitatea acoperi-
tă prin crearea întreprinderii trebuie să evoce caracter 
infracţional. În caz contrar, am criminaliza faptele 
contravenţionale14. Puţin probabil că, în acest caz, va fi 
criminalizată o faptă contravenţională. Aceasta deoare-
ce răspunderea penală pentru pseudoactivitatea de în-
treprinzător nu survine pentru însăşi activitatea ilegală. 
Elementul-cheie este consecinţa infracţională. Putem 
aduce o serie de exemple în care Codul contravenţional 
interzice anumite activităţi determinate, iar în Codul 
penal sunt incriminate aceleaşi activităţi, dar care se 
deosebesc prin proporţii, care apar pe post de parame-
tri valorici ai urmărilor prejudiciabile sau ai obiectului 
material. Spre exemplu, în alin.(10) art.287 Codul con-
travenţional se prevede răspunderea pentru încălcarea 
regulilor vamale, iar în alin.(1) art.248 CP RM, este 
incriminată aceeaşi faptă denumită contrabandă, care 
se deosebeşte de fapta contravenţională prin parametrii 
valorici (proporţii mari) ai obiectului material (imateri-
al). Aceasta pe departe nu înseamnă că a fost criminali-
zată o faptă contravenţională.

În altă privinţă nu putem fi de acord cu N.А. Deu-
lenko, care consideră că acoperirea genurilor de activi-
tate interzisă presupune crearea unei organizaţii comer-
ciale înregistrate oficial pentru realizarea unor genuri 
de activităţi neindicate în actele de constituire, inclusiv 
şi infracţionale (producerea armamentului, a dispoziti-
velor explozive, a mijloacelor narcotice etc.).15 Deza-
cordul nostru se referă la prima menţiune, iar pentru a 
ne justifica opţiunea, vom apela la prevederile alin.(2) 
art.60 Codul civil al Republicii Moldova16, potrivit că-
ruia, persoana juridică cu scop lucrativ poate desfăşura 
orice activitate neinterzisă de lege, chiar dacă nu este 
prevăzută în actul de constituire. 

Calitatea de semn secundar obligatoriu al laturii 
subiective, pe care o reţine scopul pseudoactivităţii de 
întreprinzător, pune în sarcina organului de urmărire 
penală demonstrarea faptului că, în momentul creării 
întreprinderii, făptuitorul urmărea anume acoperirea 
unor genuri de activitate de întreprinzător ilicite. Dacă 
în cazul altor infracţiuni economice, scopul urmărit 
poate fi dedus reieşind din încălcările sesizabile în sfera 
economică, atunci în cazul art.242 CP RM, în circum-
stanţele în care se înfiinţează o întreprindere cu actele 



Nr. 8, 2012REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

52

„în regulă”, este dificil de a demonstra incidenţa lui. Nu 
ne rămâne decât să ne bazăm pe coroborarea probelor 
indirecte. La acestea putem atribui următoarele circum-
stanţe: crearea simultană a mai multor întreprinderi care 
în anul fiscal înregistrează balanţa zero; lipsa de persoa-
ne angajate, agentul economic dispunând doar de con-
ducător şi contabil; indisponibilitatea mijloacelor fixe, 
cu excepţia mobilei din oficiu; crearea unei întreprinderi 
care înregistrează doar adresă juridică, nedispunând de 
subdiviziuni, având oficiu (sediu) dislocat pe o suprafa-
ţă care nu-i permite desfăşurarea genului de activitate 
indicat în actele de constituire, în lipsa altor spaţii închi-
riate sau aflate la balanţa întreprinderii (de exemplu, pe 
o suprafaţă de 14 m2 chipurile se urmăreşte confecţio-
narea mobilierului) etc. Totuşi, aceste circumstanţe sunt 
foarte discutabile, existând marea probabilitate de a fi 
răsturnate; or, în condiţiile celei de-a doua circumstanţe 
se poate invoca un contract de închiriere, desigur fictiv, 
prin care făptuitorul susţine că a fost reziliat de locator 
imediat după crearea întreprinderii, iar alt spaţiu pentru 
confecţionarea mobilierului nu a fost de găsit. Cu atât 
mai dificil de a demonstra existenţa scopului în a des-
făşura genuri de activitate de întreprinzător ilicite sub 
acoperirea unei întreprinderi înfiinţată în zone off-shore. 
Dubiile cu privire la incidenţa scopului infracţiunii vor 
dispărea însă odată cu realizarea desfăşurării unor ge-
nuri de activitate de întreprinzător ilicite.

Încadrarea juridică a faptei nu este însă condiţionată 
de realizarea scopului infracţiunii. Aceasta înseamnă că 
la momentul creării întreprinderii, făptuitorul trebuie 
doar să urmărească acoperirea unor genuri de activitate 
de întreprinzător ilicite, deci el contează că întreprinde-
rea creată va constitui un paravan pentru următoarele 
activităţi ilegale. Deci, finalitatea urmărită de făptuitor 
– acoperirea unor genuri de activitate de întreprinzător 
ilicite, se situează în afara infracţiunii, dar fiind atât de 
importantă sub aspectul gravităţii ei sociale, legiuitorul 
a condiţionat existenţa infracţiunii de existenţa scopu-
lui respectiv. Va trece la desfăşurarea unor genuri de 
activitate de întreprinzător ilicite sau nu, este irelevant. 
Totuşi, în condiţiile atingerii scopului infracţional, dat 
fiind reprimarea juridico-penală a unor forme de activi-
tate ilegală, se va impune un concurs de infracţiuni din-
tre art.242 CP RM şi infracţiunile prevăzute la art.165, 
167, 168, 2141, 2171-2173, 220, 236-238, 243, 248, 290 
etc. Necesitatea calificării prin concurs a pseudoacti-
vităţii de întreprinzător cu una dintre infracţiunile no-
minalizate se impune datorită depăşirii laturii obiective 
a art.242 CP RM, iar „făptuitorul va răspunde pentru 
tot atâtea infracţiuni câte conţinuturi constitutive de in-
fracţiuni independente a realizat”17.

Pornind de la atribuirea unei interpretări largi asu-
pra conţinutului sintagmei ce desemnează scopul in-
fracţiunii, pe bună dreptate, în literatura de specialitate 
se conturează raţiunea subzistenţei infracţiunii de pse-
udoactivitate de întreprinzător alături de una din fap-
tele interzise de legislaţia contravenţională, ecologică 
fiscală, bancară, antimonopol etc., aceasta în ipostaza 
realizării scopului de acoperire a genurilor activităţii de 
întreprinzător ilicite15.

Un alt semn secundar al laturii subiective este mo-
tivul infracţiunii. Spre deosebire de scop, în dispoziţia 
art.242 CP RM, nu este inserat explicit un motiv speci-
al care ar sta la baza activităţii infracţionale. Din mate-
rialitatea faptei, nu putem nici să susţinem că motivul 
pseudoactivităţii de întreprinzător este unul implicit 
prevăzut în conţinutul constitutiv al art.242 CP RM. 
Aceasta ne permite să concluzionăm că mobilul rămâ-
ne a fi un semn facultativ fără relevanţă juridico-penală. 
Totuşi, această conjunctură nu ne privează de dreptul 
de a întreprinde oarecare cercetări şi asupra motivului 
pseudoactivităţii de întreprinzător. Pentru a ne justi-
fica investigaţia motivului în conduita infracţională, 
vom apela la următoarea alegaţie: „Motivul stă la baza 
apariţiei scopului (subl. ne aparţine – n.a.) şi devenind 
conştient se integrează intenţiei sau, mai corect spus, 
se alătură acesteia”16. Deci, de vreme ce motivul stă la 
baza apariţiei scopului, iar scopul are relevanţă la în-
cadrare, pentru o mai bună cunoaştere a mecanismului 
psihic de manifestare a comportamentului infracţional, 
fragmentar supunem studiului şi motivul infracţiunii.

Ab initio, vom verifica veridicitatea următoarelor 
opinii: „Toate motivele infracţiunilor în sfera activităţii 
economice au o natură cupidantă”17; de cele mai dese 
ori, motivul infracţiunii de pseudoactivitate de între-
prinzător îl constituie interesul material18.

Dar ce reprezintă cupiditatea şi interesul materi-
al? Sunt oare echivalente aceste motive? Ig.Botezatu 
susţine întemeiat că noțiunea de motiv de cupiditate 
presupune năzuința făptuitorului de a obține foloase 
materiale pentru satisfacerea propriilor necesități sau a 
necesităților unor persoane terțe19. La rândul său, in-
teresul material este conceput ca o năzuinţă a făptui-
torului de a obține sau de a reține un câștig material20. 
Observăm că, spre deosebire de motivul de cupidita-
te, care poate să cuprindă doar tendinţa de a obţine un 
folos patrimonial, interesul material mai poate inclu-
de şi tendinţa de a reţine un astfel de folos. Iată de ce 
S.Brînza susţine întemeiat că năzuința de a fi scutit de 
cheltuieli materiale – celălalt aspect al interesului mate-
rial – nu reprezintă motivul de cupiditate21. Inexistenţa 
unei echipolenţe dintre motivul de cupiditate şi intere-
sul material au demonstrat-o şi alţi autori: „Motivul de 
cupiditate se subscrie în interesul material, astfel încât 
orice motiv de cupiditate reprezintă un interes material, 
însă nu orice interes material este neapărat un motiv de 
cupiditate”22.

Constatarea de mai sus ne orientează spre soluţio-
narea următoarei întrebări: Care dintre cele două opi-
nii relevate supra este valabilă în raport cu art.242 CP 
RM? Este cert că muşamalizarea activităţii ilicite sub 
paravanul unei întreprinderi este alimentată de tendin-
ţa de a-şi asuma foloase patrimoniale. Dacă făptuitorul 
urmăreşte prin întreprinderea creată de a acoperi in-
fracţiunea de proxenetism, sub modalitatea de tragere 
de foloase de pe urma practicării prostituţiei (art.220 
CP RM), este cert că orientarea făptuitorului este gu-
vernată de tendinţa de a obţine foloase patrimoniale, 
deci suntem în prezenţa motivului de cupiditate. Dacă 
însă, sub acoperirea unei întreprinderi create în condiţii 
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de legalitate se urmăreşte evaziunea fiscală, spre exem-
plu prin modalitatea de tăinuire a unor obiecte impoza-
bile (art.244 CP RM), atunci făptuitorul pe departe nu 
are năzuinţa de a obţine foloase patrimoniale. Aceste 
foloase patrimoniale, în concret venitul obţinut dintr-o 
activitate de întreprinzător legală, deja este în posesia 
lui. Făptuitorul însă urmăreşte de a reţine acest venit 
prin modalitatea de tăinuire a obiectului impozabil. 
Deci, conducându-ne de ideea exprimată de S.Brînza, 
precum că năzuința de a fi scutit de cheltuieli materi-
ale nu reprezintă motivul de cupiditate23, preferabilă 
este opinia potrivit căreia de cele mai dese ori, moti-
vul infracţiunii de pseudoactivitate de întreprinzător îl 
constituie interesul material24. Alegerea acestei opinii 
este justificată şi prin modul său deschis de descriere 
a motivului infracţional; or, prin formularea sa, se lasă 
loc şi altor motive decât interesul material. Indubitabil, 
de cele mai dese ori, pseudoactivitatea de întreprinzător 
este legată de încălcarea drepturilor şi intereselor patri-
moniale legale ale altor persoane, manifestat printr-un 
egoism excesiv referitor la foloase sau avantaje patri-
moniale. Însă nu putem restrânge orientarea făptuitoru-
lui doar la existenţa singulară a unui interes material. În 
legătură cu faptul respectiv, venim cu concretizarea că 
motivul infracţiunii de pseudoactivitate de întreprinză-
tor trebuie să fie determinat în dependenţă de acel gen 
de activitate de întreprinzător ilegal care este urmărit de 
făptuitor, acoperit prin statutul de subiect de întreprin-
zător. Spre exemplu, dacă prin crearea unei întreprin-
deri se urmăreşte:

– acoperirea fabricării sau punerii în circulaţie a 
semnelor băneşti false, faptă incriminată la art.236 CP 
RM, nu este exclus ca motiv să apară subminarea eco-
nomiei statului a căror semne băneşti se fabrică sau se 
pun în circulaţie; 

– acoperirea evaziunii fiscale cu scopul neachită-
rii impozitului la bugetul public naţional (art.244 CP 
RM), nu se exclude ca mobilul infracţional să consti-
tuie răzbunarea; 

– acoperirea traficului de fiinţe umane prin folosirea 
torturii, tratamentelor inumane sau degradante (lit.g) 
alin.(2) art.165 CP RM), motivul infracţiunii poate 
avea conotaţii sadice;

– acoperirea întreţinerii speluncilor pentru consu-
mul substanţelor narcotice sau psihotrope (art.219 CP 
RM), motivul infracţiunii poate să constituie aspiraţia 
de a-şi facilita propriul consum al substanţelor narcoti-
ce sau psihotrope etc. 

În definitiv, dat fiind constatarea că motivul in-
fracţiunii de pseudoactivitate de întreprinzător nu are 
implicaţii asupra încadrării juridice a faptei, acesta nu 
poate fi privit decât ca un element de individualizare a 
pedepsei.
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SUMMArY
In the present study it is analyzed the experience in combating by penal way of one of the manifesta-

tions of corruption – the traffic of influence - in Andorra, France, Italy, Malta and Israel. As result of 
the accomplished analysis it is proposed to complete Chapter XV “Offenses against fine activity in the 
public sphere” from the Special Part of the Penal Code of the Republic of Moldova with article 3261 
“The acceptance of illegal influence”. Also there is proposed to amend art.326 PC RM, so as the legal 
person to be subject not only in case of the offense of purchase of influence, but as well as in case of the 
offense of traffic of influence. Alongside it is recommended the operation of the following amendments: 
from the provisions of par.(1) and (2) art.326 PC RM to exclude the words “public official dignitaries,” 
and “international official,”; in par.(2) art.326 PC RM to include the letter e), which says: “committed 
on a public official dignitaries or a international official”.

REGLEMENTAREA  RăSPUNDERII  PENTRU  TRAFICUL  DE 
INFLUENŢă  îN  LEGEA  PENALă  A  UNOR  STATE  CU 
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II „Infracţiuni”, titlul XXI „Infracţiunile contra 
funcţiei publice”, cap. IV „Corupţia şi traficul de in-
fluenţă”.

La concret, art.386 „Traficul de influenţă” din CP 
An. prevede: persoana care exercită influenţă asupra 
unei autorităţi publice sau a unui funcţionar public2, 
prevalându-se de orice situaţie derivată din relaţia sa 
personală cu acel funcţionar sau cu acea autoritate, în 
vederea adoptării unei decizii care poate, direct sau 
indirect, să aducă un beneficiu economic pentru el sau 
pentru o altă persoană, se pedepseşte cu arest şi cu 
amendă în mărime dublă faţă de profitul obţinut sau 
urmărit. De asemenea, instanţa de judecată poate apli-
ca privarea de dreptul de a se angaja în cadrul unei au-
torităţi publice pe un termen de până la trei ani (alin.
(1)); funcţionarul public influenţat trebuie să suporte 
aceleaşi pedepse, precum şi suspendarea exercitării 
funcţiei publice pe un termen de până la trei ani (alin.
(2)); atunci când făptuitorul este un funcţionar public 
care exercită influenţă asupra unei autorităţi publice 
sau asupra unui alt funcţionar public, prevalându-se 
de atribuţiile sale de serviciu sau de orice relaţie per-
sonală sau ierarhică cu acel alt funcţionar public sau 
cu acea autoritate publică, pedeapsa este închisoarea 
de la trei luni la trei ani, amenda în mărime dublă faţă 
de profitul obţinut sau urmărit, precum şi suspendarea 
exercitării funcţiei publice pe un termen de până la 
cinci ani (alin.(3)).

n Codul penal al Andorrei1 (în continuare – CP 
An.), traficul de influenţă este incriminat în cartea 

Din conţinutul acestor prevederi, pot fi observate 
anumite tangenţe cu reglementările din cap. VI al ti-
tlului XIX al cărţii a doua a Codului penal al Spani-
ei. De exemplu, legiuitorul andorran, ca şi legiuitorul 
spaniol, diferenţiază, în planul calificării infracţiunii, 
ipoteza lipsei calităţii speciale a subiectului infracţi-
unii de ipoteza prezenţei unei asemenea calităţi. Cu 
toate acestea, art.386 CP An. conţine şi suficiente note 
de originalitate, care suscită interesul nostru ştiinţific.

În acest sens, remarcăm următoarele deosebiri din-
tre art.386 CP An. şi art.326 CP RM:

1) în art.326 CP RM lipseşte un alineat corespon-
dent cu alin.(2) art.386 CP An. În conjunctura legii 
penale autohtone, ipoteza enunţată în această normă 
din legea penală andorrană ar presupune că persoa-
na publică, persoana cu funcţie de demnitate publică, 
persoana publică străină sau funcţionarul internaţio-
nal a fost influenţat de către traficantul de influenţă şi, 
drept urmare, a îndeplinit sau nu, ori a întârziat sau a 
grăbit îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei 
sale.

Considerăm că o normă asemănătoare ar trebui să 
existe în CP RM. Or, nu întotdeauna este facilă identi-
ficarea soluţiei de calificare pentru fapta factorului de 
decizie care consimte să accepte influenţarea exerci-
tată de traficantul de influenţă. Incriminarea distinctă 
a acestei fapte ar contribui la o mai eficientă prevenire 
a comiterii faptelor de trafic de influenţă şi de cumpă-
rare de influenţă: factorii de decizie pasibili de influ-
enţare, conştientizând că riscă răspundere penală în 
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ipoteza acceptării influenţării, vor avea motive în plus 
să respingă oferta traficantului de influenţă; în acest 
fel, vor exista mai multe oportunităţi să fie dejucate 
intenţiile traficantului de influenţă şi ale cumpărăto-
rului de influenţă să săvârşească faptele prevăzute la 
art.326 CP RM.

În consecinţă, propunem completarea cap. XV „In-
fracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera 
publică” din partea specială a CP RM cu următorul 
articol:

„Articolul 3261. Acceptarea influenţării ilegale
Acceptarea influenţării, pe care o exercită trafican-

tul de influenţă, de către persoana publică, persoana 
cu funcţie de demnitate publică, persoana publică 
străină sau funcţionarul internaţional,

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani, cu 
amendă în mărime de la 1.000 la 3.000 unităţi con-
venţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumi-
te funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un 
termen de la 1 la 5 ani”;

2) în art.386 CP An. lipseşte un alineat asemănător 
cu alin.(11) art.326 CP RM, în care este incriminată 
fapta de cumpărare de influenţă;

3) spre deosebire de art.326 CP RM, art.386 CP 
An. nu stabileşte în calitate de condiţie indispensabi-
lă remunerarea traficantului de influenţă. În contextul 
legii penale andorrane, lipsa sau prezenţa remunerării 
traficantului de influenţă contează numai sub aspectul 
individualizării pedepsei;

4) în conformitate cu art.386 CP An., traficantul de 
influenţă exercită influenţă asupra unei autorităţi pu-
blice sau a unui funcţionar public. Potrivit art.326 CP 
RM, traficantul de influenţă are influenţă sau susţine 
că are influenţă asupra unei persoane publice, persoa-
ne cu funcţie de demnitate publică, persoane publice 
străine sau funcţionar internaţional;

5) în art.386 CP An., se concretizează modul în 
care făptuitorul intervine pe lângă factorul de decizie: 
„prevalându-se de orice situaţie derivată din relaţia sa 
personală cu acel funcţionar sau cu acea autoritate” 
(alin.(1)); „prevalându-se de atribuţiile sale de servi-
ciu sau de orice relaţie personală sau ierarhică cu acel 
alt funcţionar public sau cu acea autoritate publică”. 
În art.326 CP RM, legiuitorul moldovean nu recurge 
la o asemenea concretizare;

6) conform art.386 CP An., se diferenţiază, în pla-
nul calificării infracţiunii, ipoteza lipsei calităţii spe-
ciale a subiectului infracţiunii de ipoteza prezenţei 
unei asemenea calităţi. În opoziţie, art.326 CP RM nu 
reclamă o astfel de diferenţiere;

7) în normele confruntate este descris într-o ma-
nieră diferită scopul infracţiunii: „pentru a-l face să 
îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească 
îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, 
indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu să-
vârşite” (art.326 CP RM); „în vederea adoptării unei 

decizii care poate, direct sau indirect, să aducă un be-
neficiu economic pentru el sau pentru o altă persoană” 
(art.386 CP An.).

În altă ordine de idei, vom supune cercetării nor-
mele consacrate incriminării traficului de influenţă 
din legea penală franceză. Toate aceste norme sunt 
concentrate în Codul penal al Franţei3 (în continuare 
– CP Fr.), cartea II, titlul III „Atingerile aduse autori-
tăţii publice”.

Întâi de toate, ne referim la unele prevederi din 
§2 „Coruperea pasivă şi traficul de influenţă săvârşi-
te de persoanele aflate în serviciul public” al secţiu-
nii III „Încălcarea datoriei de onestitate” din cap. II 
„Infracţiunile contra autorităţilor publice săvârşite de 
persoanele aflate în serviciul public” al titlului III din 
cartea II a CP Fr. De asemenea, avem în vedere unele 
norme din secţiunea I „Coruperea activă şi traficul de 
influenţă săvârşită de persoanele particulare” a cap. 
III „Infracţiunile contra autorităţilor publice săvârşite 
de persoanele particulare” al titlului III din cartea II 
a CP Fr. Nu în ultimul rând, obiectul atenţiei noas-
tre îl reprezintă unele reglementări din secţiunea XII 
„Pedepsele suplimentare aplicate persoanelor fizice şi 
răspunderea persoanelor juridice” a cap. III al titlului 
III din cartea II CP Fr.

Analizând în plan comparativ toate aceste regle-
mentări din legea penală franceză şi cele din art.326 
CP RM, putem identifica următoarele diferenţe spe-
cifice:

1) în conformitate cu art.432-114 şi 433-25 CP Fr., 
traficantul de influenţă solicită sau acceptă oferte, 
promisiuni, daruri, donaţii, cadouri sau avantaje. În 
acelaşi timp, potrivit art.433-1 CP Fr.6, traficantul de 
influenţă pretinde la oferte, promisiuni, daruri, dona-
ţii, cadouri sau avantaje. În opoziţie, conform alin.(1) 
art.326 CP RM, lipseşte o asemenea nuanţare a rapor-
turilor dintre traficantul de influenţă şi cumpărătorul 
de influenţă: aceeaşi normă incriminează pretinderea, 
acceptarea sau primirea de bani, titluri de valoare, ser-
vicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje;

2) în dispoziţia de la alin.(1) art.326 CP RM, nu se 
face nici o precizare în legătură cu calitatea pe care 
trebuie să o aibă subiectul infracţiunii de trafic de in-
fluenţă. În legea penală franceză, norme diferite incri-
minează: traficul de influenţă săvârşit de persoanele 
aflate în serviciul public (mai precis, de un reprezen-
tant al autorităţii publice, de o persoană care execută 
o sarcină de serviciu public sau de o persoană care a 
fost aleasă de cetăţeni7) (art.432-11 CP Fr.); traficul de 
influenţă săvârşit de persoanele particulare (art.433-1 
şi 433-2 CP Fr.);

3) în acord cu art.326 CP RM, factorul de decizie 
asupra căruia traficantul de influenţă are influenţă sau 
susţine că are influenţă este o persoană publică, o per-
soană cu funcţie de demnitate publică, o persoană pu-
blică străină sau un funcţionar internaţional. În opo-
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ziţie, în corespundere cu prevederile corespondente 
din legea penală franceză, reprezentantul autorităţii 
publice, persoana care execută o sarcină de serviciu 
public sau persoana care a fost aleasă de cetăţeni este 
cea asupra căreia făptuitorul îşi exercită influenţa;

4) la alin.(1) art.326 CP RM, scopul infracţiunii 
este redat prin sintagma: „pentru a-l face să înde-
plinească sau nu ori să întârzie sau să grăbească în-
deplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale, 
indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu să-
vârşite”; în reglementările corespondente din legea 
penală franceză, scopul infracţiunii este prezentat mai 
nuanţat: „1) fie în vederea realizării sau abţinerii de la 
realizarea unei acţiuni care rezultă din funcţia, sarci-
na sau mandatul reprezentantului autorităţii publice, 
persoanei care execută o sarcină de serviciu public 
sau persoanei care a fost aleasă de cetăţeni, ori care 
este facilitată datorită funcţiei, sarcinii sau mandatu-
lui acestei persoane; 2) fie pentru a abuza de influenţa 
efectivă sau pretinsă în vederea obţinerii de la autori-
tăţile de stat sau cele administrative a unor distincţii, 
funcţii, angajări la muncă, contracte sau alte decizii 
favorabile”;

5) conform alin.(11) art.326 CP RM, cumpărătorul 
de influenţă promite, oferă sau dă bani, titluri de va-
loare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje. În 
contrast, potrivit alin.(2) art.433-1 şi alin.(2) art.433-
2 CP Fr., cumpărătorul de influenţă cedează sau pro-
pune oferte, promisiuni, daruri, donaţii, cadouri sau 
avantaje;

6) potrivit art.433-258 CP Fr., persoana juridică 
poate fi subiect atât al infracţiunii de trafic de influ-
enţă, cât şi al infracţiunii de cumpărare de influenţă. 
În opoziţie, în cazul legii penale autohtone, aşa cum 
rezultă din art.326 CP RM, persoana juridică poate fi 
subiect numai în ipoteza infracţiunii de cumpărare de 
influenţă în varianta neagravantă.

În legătură cu această ultimă diferenţă specifică, 
recomandăm legiuitorului moldovean să completeze 
textul sancţiunii de la alin.(1) art.326 CP RM, astfel 
încât după cuvintele „sau cu închisoare de până la 5 
ani” să fie introdusă sintagma „iar persoana juridică se 
pedepseşte cu amendă în mărime de la 3.000 la 5.000 
unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exer-
cita o anumită activitate”.

Într-un alt context, în Codul penal al Italiei9 (în 
continuare – CP It.), răspunderea pentru traficul de 
influenţă se stabileşte în cartea II „Infracţiunile în par-
ticular”, titlul II „Infracţiunile contra administraţiei 
publice”, cap. II „Infracţiunile săvârşite de persoanele 
particulare contra administraţiei publice”. 

La concret, art.346 „Declaraţiile privitoare la o in-
fluenţă” din CP It. prevede: oricine se laudă de influ-
enţa pe care o are asupra unui funcţionar public sau 
asupra unui alt angajat în serviciul public, primind, fă-
când să i se dea ori să i se promită – lui însuşi sau altu-

ia – bani sau alte utilităţi, în schimbul medierii proprii 
pe lângă acel funcţionar public sau acel alt angajat în 
serviciul public, se pedepseşte cu închisoare de la unu 
la cinci ani şi cu amendă de la 309,87 € la 2065,83 € 
(alin.(1)); pedeapsa cu închisoare de la doi la şase ani 
şi amenda în mărime de la 516,46 € la 3098,74 € se 
aplică în cazul în care făptuitorul, în schimb, primeş-
te, face să i se dea ori să i se promită – lui însuşi sau 
altuia – bani sau alte utilităţi, sub pretextul că urmează 
să cumpere favoarea unui funcţionar public sau a unui 
alt angajat în serviciul public, ori că urmează să-l re-
compenseze (alin.(2)).

Mai menţionăm că cap. I „Infracţiunile contra 
exercitării justiţiei” al titlului III „Infracţiunile contra 
administrării justiţiei” din cartea II a CP It., conţine 
art. 382. Acesta constituie o normă specială în raport 
cu art.346 CP It., presupunând că avocatul traficant 
de influenţă se laudă clientului său – care este cumpă-
rător de influenţă – de influenţa pe care o are asupra 
unui judecător, procuror, martor, expert sau interpret.

În continuare, reglementările în cauză din legea 
penală italiană vor fi investigate sub aspect compa-
rativ:

1) în legea penală a Republicii Moldova lipseş-
te o normă care să fie similară cu art.382 CP It. Nu 
considerăm oportună completarea cap. XIV „Infrac-
ţiuni contra justiţiei” din partea specială a CP RM cu 
un articol având un conţinut asemănător. Totodată, 
existenţa unei asemenea norme, cum este art.382 CP 
It. reprezintă un motiv în plus în sprijinul iniţiativei 
noastre – exprimate cu ocazia examinării reglemen-
tărilor privind traficul de influenţă din legea penală 
argentiniană – de a completa penultimul alineat al 
art.326 CP RM cu prevederea referitoare la următoa-
rea circumstanţă agravantă a infracţiunilor de trafic 
de influenţă şi de cumpărare de influenţă: „în privinţa 
unui judecător sau procuror ori a unei persoane care 
efectuează urmărirea penală”;

2) în legea penală italiană lipsesc prevederi în care 
să fie incriminată expres fapta de cumpărare de influ-
enţă;

3) în reglementările confruntate este descris într-o 
manieră diferită obiectul material sau imaterial al in-
fracţiunii de trafic de influenţă: „bani, titluri de valoa-
re, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje” (alin.
(1) art.326 CP RM); „bani sau alte utilităţi” (art.346 
CP It.);

4) spre deosebire de alin.(1) art.326 CP RM, art.346 
CP It. se referă la influenţarea unui funcţionar public 
sau a unui alt angajat în serviciul public10;

5) în articolele confruntate este descris diferit 
scopul infracţiunii de trafic de influenţă: „pentru a-l 
face să îndeplinească sau nu ori să întârzie sau să gră-
bească îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţi-
ei sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau 
nu săvârşite” (alin.(1) art.326 CP RM); „în schimbul 
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medierii proprii pe lângă acel funcţionar public sau 
acel alt angajat în serviciul public” (alin.(1) art.346 
CP It.); „sub pretextul că urmează să cumpere favoa-
rea unui funcţionar public sau a unui alt angajat în 
serviciul public, ori că urmează să-l recompenseze” 
(alin.2 art.346 CP It.);

6) în corespundere cu art.346 CP It., făptuitorul se 
laudă de influenţa pe care o are asupra unui factor de 
decizie. În opoziţie, potrivit alin.(1) art.326 CP RM, 
făptuitorul are influenţă sau susţine că are influenţă 
asupra unui factor de decizie;

7) în acord cu art.346 CP It., făptuitorul primeşte, 
face să i se dea ori să i se promită remuneraţia ilicită. 
În contrast, conform alin.(1) art.326 CP RM, făptuito-
rul pretinde, acceptă sau primeşte remuneraţia ilicită;

8) în art.326 CP RM lipseşte o prevedere similară 
cu cea de la alin.(2) art.346 CP It. În anumite privin-
ţe, această prevedere aminteşte de cea de la alin.(2) 
art.332 CP Br., presupunând că fapta de trafic de in-
fluenţă este însoţită de fapta de mijlocire a coruperii 
active.

În cele ce urmează, obiectul investigării noastre îl 
vor constitui prevederile vizând traficul de influenţă 
din Codul penal al Maltei11 (în continuare – CP Ml.), 
partea II „Infracţiuni şi pedepse”, titlul III „Infracţi-
uni contra administrării justiţiei şi administrării altor 
treburi publice”.

Astfel, art.121A „Traficul de influenţă” din subti-
tlul IV „Abuzul de autoritate publică” al titlului III 
din partea II a CP Ml. prevede: „(1) oricare persoană 
care promite, oferă sau dă, direct sau indirect, orice 
avantaj necuvenit oricărei alte persoane care afirmă 
sau confirmă că este în măsură să exercite o influenţă 
asupra luării deciziei de către oricare persoană dintre 
cele menţionate în precedentele articole din prezentul 
subtitlu, indiferent dacă avantajul necuvenit este pen-
tru această altă persoană sau pentru oricine altcineva, 
se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la optspre-
zece luni; (2) oricare persoană care solicită, primeşte 
sau acceptă orice ofertă sau promisiunea de a accepta 
orice avantaj necuvenit pentru sine sau pentru oricine 
altcineva, în schimbul exercitării oricărei influenţe ne-
corespunzătoare de genul celei specificate la alin.(1), 
suportă pedeapsa stabilită la alineatul respectiv; (3) 
infracţiunile, prevăzute la alin.(1) şi (2), se consideră 
consumate, indiferent dacă capacitatea de a exercita 
influenţa necorespunzătoare a fost efectivă sau presu-
pusă, indiferent dacă influenţa a fost sau nu exercitată 
şi indiferent dacă exercitarea influenţei a condus sau 
nu la rezultatul scontat”. 

De asemenea, art.121D „Răspunderea persoanelor 
juridice pentru infracţiunile prevăzute de prezentul ti-
tlu” din titlul III al părţii II a CP Ml. stabileşte: „În 
cazul în care persoana găsită vinovată de o infracţiune 
prevăzută de prezentul titlu este director, manager, se-
cretar sau alt funcţionar de bază al unei persoane juri-

dice, ori este o persoană având atribuţii de reprezen-
tare a unei astfel de entităţi, ori este o persoană având 
competenţa de a lua decizii în numele persoanei juri-
dice sau de a exercita controlul în cadrul acesteia, iar 
infracţiunea de care această persoană se face vinovată 
a fost săvârşită, în parte sau în totalitate, în folosul 
acestei persoane juridice, atunci persoana învestită cu 
reprezentarea juridică a acestei persoane juridice va 
achita o amendă în mărime de la 1164,69 € până la 
1.164.686,70 €”.

Analiza ne arată că deosebirile dintre respectivele 
reglementări şi cele din art.326 CP RM constau în ur-
mătoarele:

1) în art.121A CP Ml., răspunderea pentru infrac-
ţiunile de trafic de influenţă şi de cumpărare de in-
fluenţă se stabileşte în alineate diferite. Totuşi, spre 
deosebire de consecutivitatea incriminării celor două 
fapte în art.326 CP RM, în art.121A CP Ml., în primul 
rând, la alin.(1) se prevede răspunderea pentru cum-
părarea de influenţă; în rândul al doilea, la alin.(2) se 
stabileşte răspunderea pentru traficul de influenţă;

2) în conformitate cu alin.(2) art.121A CP Ml., făp-
tuitorul solicită, primeşte sau acceptă orice ofertă sau 
promisiunea de a accepta orice avantaj necuvenit. În 
opoziţie, conform alin.(1) art.326 CP RM, făptuitorul 
pretinde, acceptă sau primeşte bani, titluri de valoare, 
servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje;

3) în corespundere cu art.121A CP Ml., traficantul 
de influenţă afirmă sau confirmă că este în măsură să 
exercite o influenţă. În acord cu art.326 CP RM, tra-
ficantul de influenţă are influenţă sau susţine că are 
influenţă;

4) în art.326 CP RM, se menţionează despre o in-
fluenţă oarecare asupra unui factor de decizie. În con-
trast, în dispoziţia de la art.121A CP Ml., se arată că 
influenţa se exercită asupra luării deciziei de către ori-
care persoană dintre cele menţionate în precedentele 
articole din subtitlul IV al titlului III din partea II a 
CP Ml.12;

5) conform alin.(3) art.121A CP Ml., infracţiunile, 
prevăzute la alineatele (1) şi (2) art.121A CP Ml., se 
consideră consumate, indiferent dacă capacitatea de 
a exercita influenţa necorespunzătoare a fost efectivă 
sau presupusă, indiferent dacă influenţa a fost sau nu 
exercitată şi indiferent dacă exercitarea influenţei a 
condus sau nu la rezultatul scontat. În art.326 CP RM 
lipseşte un asemenea alineat, deşi din textul art.326 
CP RM transpar circumstanţele care sunt enumerate 
în alin.(3) art.121A CP Ml.;

6) din art.121D CP Ml. reiese că persoana juridică 
poate fi subiect atât al infracţiunii de trafic de influ-
enţă, cât şi al infracţiunii de cumpărare de influenţă. 
În opoziţie, aşa cum se desprinde din dispoziţia de la 
art.326 CP RM, persoana juridică poate fi subiect doar 
în ipoteza infracţiunii de cumpărare de influenţă în va-
rianta neagravantă. 
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Vizavi de această diferenţă specifică, reiterăm re-
comandarea de lege ferenda, pe care am făcut-o în 
contextul analizei de drept comparat a reglementări-
lor privitoare la traficul de influenţă din legea penală 
franceză: completarea sancţiunii de la alin.(1) art.326 
CP RM, astfel încât după cuvintele „sau cu închisoare 
de până la 5 ani” să fie introdusă sintagma „iar per-
soana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de 
la 3.000 la 5.000 unităţi convenţionale cu privarea de 
dreptul de a exercita o anumită activitate”;

7) din art.121D CP Ml. rezultă că persoana juridică 
poate fi subiect al infracţiunii de trafic de influenţă şi 
al infracţiunii de cumpărare de influenţă numai atunci 
când persoana fizică găsită vinovată de infracţiunile 
în cauză este director, manager, secretar sau alt func-
ţionar de bază al unei persoane juridice, ori este o per-
soană având atribuţii de reprezentare a unei astfel de 
entităţi, ori este o persoană având competenţa de a lua 
decizii în numele persoanei juridice sau de a exercita 
controlul în cadrul acesteia, iar infracţiunea de care 
această persoană se face vinovată a fost săvârşită, în 
parte sau în totalitate, în folosul acestei persoane ju-
ridice. În contrast – din prevederile alin.(3) art.21 CP 
RM, coroborate cu cele ale alin.(11) art.326 CP RM 
– reiese că persoana juridică (cu excepţia autorităţii 
publice) este pasibilă de răspundere penală pentru in-
fracţiunea de cumpărare de influenţă în varianta nea-
gravantă, dacă există una din următoarele condiţii: a) 
persoana juridică este vinovată de neîndeplinirea sau 
îndeplinirea necorespunzătoare a dispoziţiilor directe 
ale legii, ce stabilesc îndatoriri sau interdicţii pentru 
efectuarea unei anumite activităţi; b) persoana juri-
dică este vinovată de efectuarea unei activităţi ce nu 
corespunde actelor de constituire sau scopurilor de-
clarate; c) fapta care cauzează sau creează pericolul 
cauzării de daune în proporţii considerabile persoanei, 
societăţii sau statului a fost săvârşită în interesul aces-
tei persoane juridice sau a fost admisă, sancţionată, 
aprobată, utilizată de organul sau persoana împuter-
nicită cu funcţii de conducere a persoanei juridice re-
spective.

Încheind cercetarea noastră, ne îndreptăm privirea 
spre Codul penal al Israelului13 (în continuare – CP 
Is.). Răspunderea pentru traficul de influenţă se stabi-
leşte în capitolul ה (he) „Infracţiunile de corupţie” al 
titlului ט (tet) „Atingerile aduse bazelor puterii şi ale 
justiţiei” din partea ב (bet) „Infracţiuni” al CP Is.

Compararea prevederilor corespunzătoare din CP 
Is. cu cele ale art.326 CP RM ne permite să relevăm 
următoarele deosebiri:

1) din pct.א (аlef) art.295 „Intermedierea de coru-
pere şi remunerarea necuvenită a persoanei care dis-
pune de influenţă considerabilă”14 al CP Is., reiese că 
sub auspiciul acestei norme se incriminează nu numai 
fapta de trafic de influenţă, dar şi fapta de mijlocire a 
coruperii active;

2) conform pct.ב (bet) art.295 CP Is., se prevede 
răspunderea pentru primirea de bani, bunuri, servicii 
sau alte avantaje, pentru determinarea, directă sau prin 
intermediul unei alte persoane, a funcţionarului unei 
organizaţii publice, specificat la pct.ב (bet) art.290 
CP Is., sau a funcţionarului unei organizaţii publice 
străine, specificat la pct.ג (ghimel) art.291 CP Is., la 
protecţionism sau discriminare. Astfel, scopul infrac-
ţiunii date este mai îngust decât cel al infracţiunii pre-
văzute la alin.(1) art.326 CP RM, săvârşită pentru a-l 
face pe factorul de decizie să îndeplinească sau nu ori 
să întârzie sau să grăbească îndeplinirea unei acţiuni 
în exercitarea funcţiei sale;

3) în conformitate art.326 CP RM, factorul de de-
cizie asupra căruia traficantul de influenţă are influen-
ţă sau susţine că are influenţă este o persoană publică, 
o persoană cu funcţie de demnitate publică, o persoa-
nă publică străină sau un funcţionar internaţional. În 
opoziţie, în acord cu art.295 CP Is., traficantul de in-
fluenţă exercită influenţă asupra funcţionarului unei 
organizaţii publice, specificat la pct.ב (bet) art.290 
CP Is.15, sau a funcţionarului unei organizaţii publice 
străine, specificat la pct.ג (ghimel) art.291 א (аlef) CP 
Is.16;

4) la subpct.1 pct.1 ב (bet 1) art.291 CP Is., se sta-
bileşte răspunderea pentru persoana, care – având o 
influenţă considerabilă în alegerea candidatului pen-
tru funcţia de prim-ministru, de ministru, de vicemi-
nistru, de membru al Knesset-ului17, de conducător 
al autorităţii locale (în continuare – candidat) – pri-
meşte18 bani, bunuri, servicii sau alte avantaje, pentru 
ca, direct sau prin intermediul unei alte persoane, să 
determine candidatul să îndeplinească acţiuni legate 
de funcţia acestuia. În contrast, în legea penală autoh-
tonă, nu se face nici o diferenţiere, în planul califică-
rii infracţiunii de trafic de influenţă, între persoanele 
asupra cărora traficantul de influenţă are influenţă sau 
susţine că are influenţă: persoană publică; persoană cu 
funcţie de demnitate publică; persoană publică străi-
nă; funcţionar internaţional;

5) la subpct.2 pct.1 ב (bet 1) art.291 CP Is., se pre-
vede: „În contextul prezentului punct, persoana care 
are o influenţă considerabilă este persoana care are o 
influenţă considerabilă asupra alegerii unui candidat 
în cadrul unui partid sau al unei fracţiuni, inclusiv 
în cazul alegerilor prealabile, ori persoana care face 
parte din una din următoarele categorii: 1) membrul 
consiliului de administraţie, al departamentului de 
control sau al organului judiciar al partidului, ori per-
soana care ocupă o poziţie adiacentă sau similară în 
partid; 2) persoana care are drept de vot la alegerea 
candidatului; 3) persoana atrasă să se alăture partidu-
lui; 4) persoana care a cotizat, a colectat cotizaţii sau a 
făcut cheltuieli de peste cinci mii de shekeli în scopul 
promovării unui candidat în cadrul partidului sau al 
fracţiunii, ori persoana care a cotizat, a colectat coti-
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zaţii sau a făcut cheltuieli de peste cincisprezece mii 
de shekeli în scopul promovării a cel puţin doi candi-
daţi în cadrul partidului sau al fracţiunii”.

Astfel, legiuitorul israelian stabileşte lista exhaus-
tivă a persoanelor care pot fi traficanţi de influenţă în 
sensul pct.1 ב (bet 1) art.291 CP Is. În art.326 CP RM 
nu se recurge la o circumstanţiere similară a catego-
riilor de persoane care pot îndeplini rolul de traficanţi 
de influenţă;

6) în corespundere cu pct.ג (ghimel) art.291 CP 
Is., se prevede răspunderea pentru darea de bani, bu-
nuri, servicii sau alte avantaje persoanei specificate 
la pct.א (аlef), ב (bet) sau 1 ב (bet 1) din art.291 CP 
Is. În alţi termeni, se stabileşte răspunderea pentru 
infracţiunea de cumpărare de influenţă. Observăm că 
fapta prejudiciabilă specificată la alin.(11) art.326 CP 
RM presupune trei modalităţi normative cu caracter 
alternativ: promisiune; oferire; dare. În contrast, fapta 
prejudiciabilă prevăzută la pct.ג (ghimel) art.291 CP 
Is. cunoaşte o singură modalitate normativă, şi anume 
cea de dare.

În final, luând în consideraţie prevederea de la 
subpct.1 pct.1 ב (bet 1) art.291 CP Is., recomandăm 
ca, din dispoziţiile alin.(1) şi (2) art.326 CP RM să fie 
excluse sintagmele „persoane cu funcţie de demnita-
te publică,” şi „funcţionar internaţional,”; în alin.(2) 
art.326 CP RM să fie inclusă litera e), având următo-
rul conţinut: „săvârşite în privinţa unei persoane cu 
funcţie de demnitate publică sau a unui funcţionar in-
ternaţional”. În acest mod, se va asigura o delimitare 
graduală, în planul calificării faptelor în baza art.326 
CP RM, între persoanele asupra cărora traficantul de 
influenţă are influenţă sau susţine că are influenţă. 
Această delimitare se prezintă ca oportună din mo-
ment ce, din art.123 şi 1231 CP RM, rezultă că persoa-
na publică şi persoana publică străină au, în contextul 
activităţii în sfera publică, atribuţii de o importanţă 
mai redusă decât cele ale persoanei cu funcţie de dem-
nitate publică şi ale funcţionarului internaţional.

Note:

1 Code pénal de la Principauté d’Andorre // http://www.
consellgeneral.ad/micg/webconsell.nsf/0/4818f8ddebfe3ae
ec1256d4b0027f0b5/$FILE/Llei%209%202005.pdf

2 În Codul penal al Andorrei, lipsesc definiţiile noţiuni-
lor „autoritate publică” şi „funcţionar public”.

3 Новый Уголовный кодекс Франции, Юридический 
колледж МГУ, Москва, 1993.

4 Ibidem, p.166-167.
5 Ibidem, p.172.
6 Ibidem, p.171-172.

7 În Codul penal al Franţei, lipsesc definiţii ale noţiu-
nilor „reprezentant al autorităţii publice”, „persoana care 
execută o sarcină de serviciu public” şi „persoana care a 
fost aleasă de cetăţeni”.

8 Ibidem, p.179.
9 Codice penale // http://www.perrupato.it/codici/codi-

ce_penale.htm
10 În Codul penal al Italiei, nu se oferă explicaţii pri-

vitoare la înţelesul conceptelor „funcţionar public” şi „alt 
angajat în serviciul public”.

11 Criminal Code of the Republic of Malta // http://legis-
lationline.org/documents/section/criminal-codes

12 Se au în vedere: funcţionarul public; persoana anga-
jată în cadrul administraţiei publice; persoana angajată de 
autorităţile publice (art.112 CP Ml.); membrul Camerei Re-
prezentanţilor (art.118 CP Ml.); persoana care are atribuţii 
referitoare la administrarea unei persoane juridice; funcţi-
onarul public sau funcţionarul unui stat străin; funcţionarul 
sau alt angajat al unei organizaţii internaţionale sau supra-
naţionale; membrul Adunării Parlamentare a oricărei orga-
nizaţii internaţionale sau supranaţionale; deţinătorul unei 
funcţii judiciare sau orice alt funcţionar din cadrul Curţii 
Internaţionale; membrul, funcţionarul sau angajatul unui 
Consiliu local (art.121 CP Ml.).

13 Закон об уголовном праве Израиля, Под ред. Н.И. 
Мацнева, Юридический центр Пресс, Санкт-Петербург, 
2005.

14 Ibidem, p.264-265.
15 Potrivit pct.ב (bet) art.290 CP Is., prin „funcţionar al 

organizaţiei publice” se înţelege inclusiv funcţionarul unei 
corporaţii care prestează servicii cetăţenilor.

16 Conform pct.ג (ghimel) art.291 א (аlef) CP Is., prin 
„stat străin” se înţelege inclusiv orice structură de putere 
dintr-un stat străin (în special, o structură de nivel naţional, 
districtual sau local), precum şi orice formaţiune politică, 
care nu este un stat (în special, Autoritatea Naţională Pa-
lestiniană); prin „funcţionar al unei organizaţii publice stră-
ine” se înţelege persoana care face parte din una din urmă-
toarele categorii: 1) funcţionarul public dintr-un stat străin 
sau orice persoană care deţine sau exercită o funcţie publică 
într-un stat străin (în special, persoana care, prin alegere 
ori numire sau în baza unui contract deţine sau exercită o 
funcţie în cadrul puterii legislative, executive sau judiciare 
a unui stat străin); 2) persoana care deţine sau exercită o 
funcţie publică într-o organizaţie publică, care a fost înfiin-
ţată în conformitate cu legislaţia unui stat străin, ori într-o 
altă entitate aflată sub controlul direct sau indirect al unui 
stat străin; 3) angajatul organizaţiei publice internaţionale 
sau persoana care deţine sau exercită o funcţie publică în 
cadrul unei astfel de organizaţii. În acest context, prin „or-
ganizaţie internaţională” se are în vedere organizaţia care 
a fost creată de două sau mai multe state, ori care a fost 
înfiinţată de o organizaţie care, la rândul său, a fost creată 
de două sau mai multe state.

17 Adică al Parlamentului statului Israel.
18 În acord cu pct.ד (dalet) art.291 CP Is., în art.291 CP 

Is., noţiunea de ,,primire” se referă inclusiv la primirea pen-
tru o altă persoană sau prin intermediul unei alte persoane.
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SUMMArY
In the present article we have studied the notion and the types of existing electoral systems. Gener-

ally, we can define the country’s electoral system like the method used to calculate the number of elected 
positions in the representative bodies of state that individuals and parties are awarded after elections. 
There are many different types of electoral systems in use around the world, but they can be divided into 
three general types: majority electoral systems, proportional electoral systems and mixed electoral sys-
tems. Also, we have described the principles underlying these types of electoral systems, as well as the 
advantages and disadvantages of each type.

să le confere condiții prielnice pentru a se autoguver-
na sau, cel puțin, pentru a participa, prin reprezentare, 
la procesul de conducere socială. Pentru a-i convinge 
pe guvernanți să le recunoască o asemenea aspirație – 
un adevărat drept natural –, masele populare au folosit 
forța armelor sau forța spiritului și adesea au reușit. În 
dezvoltarea istorică a fiecărui popor, pot fi identificate, 
astfel, forme organizatorice – la început rudimenta-
re, apoi din ce în ce mai evoluate, prin care membrii 
colectivității participau, sau erau atrași, într-un fel sau 
altul, la exercitarea unor atribute de conducere.

Alegerile au un trecut îndelung – au apărut încă 
în perioada tribală unde, de regulă, modul de alegere 
erau aplauzele sau ovaţiile. În evul mediu, mai ales la 
desfășurarea alegerilor din interiorul bisericii catolice, 
s-a utilizat votul unanim, situaţie care a creat mari difi-
cultăţi în alegerea Papei. În epoca modernă şi mai ales 
în sec. XIX, a fost utilizat pe larg votul majoritar. 

În present, alegerile populare reprezintă forma cea 
mai puternică de legitimare a elitelor politice în cadrul 
unui regim democratic. Totodată, nu poate fi vorba des-
pre o construcție democratică a societății în afara unor 
alegeri libere și corecte. Prin urmare, alegerile sunt acea 
componentă fundamentală a sistemelor politice demo-
cratice, prin intermediul cărora are loc transmiterea de 
către cetățeni a funcțiilor de conducere cu statul către 
anumite persoane.

Desfășurarea alegerilor, la rândul său, are la bază un 
anumit sistem electoral, care este alcătuit din ansamblul 
de legi, reguli, reglementări ce realizează transformarea 
voturilor în mandate.

Pentru a defini sistemul electoral, este important a 
identifica acele criterii care le punem ca bază. Aceste 
criterii ne permit a realiza un studiu riguros şi ştiinţific. 
În ştiinţa juridică și politică conte mporană, se utilizează 
o serie de criterii, iar în dependență de acestea, diferiți 
autori, doctrinari, definesc, mai mult sau mai puțin dife-
rit, noțiunea de sistem electoral.

Unii autori, precum Ion Guceac, sunt de părere că 
sistemul electoral determină, ,,pe de o parte, condițiile 

pe care trebuie să le îndeplinească indivizii pentru a fi 
alegători și, pe de altă parte, condițiile în care indivizii 
și/sau partidele pot participa la competiția electorală”1.

Alți autori, precum D.B. Katkov și E. V. Korcigo, în 
lucrarea lor, delimitează noțiunea de ,,sistem electoral în 
sens larg” și ,,sistem electoral în sens îngust”. Prin sis-
tem electoral în sens larg, autorii menționați, subînțeleg 
totalitatea relațiilor sociale (atât reglementate, cât și ne-
reglementate prin norme de drept), care apar în procesul 
de formare a organelor puterii de stat și a puterii publice 
locale prin intermediul alegerilor. Sistemul electoral în 
sens îngust este modul de repartizare a mandatelor între 
candidați sau liste de candidați2. 

Alți autori, precum Ioan Muraru și Elena Simina Tă-
năsescu, în genere, pun semnul egal între noțiunea de 
sistem electoral și drept electoral, iar problema de re-
partizare a mandatelor – ținând cont de voturile obținute 
– o tratează sub denumirea de scrutin. Prin ,,scrutin” (de 
la lat. scrutinium), autorii menționați înțeleg de fapt mo-
dalitatea în care alegătorii desemnează deputații, sena-
torii, consilierii etc.3. 

Alți cercetători definesc modul de scrutin ca proce-
deul de numărare a voturilor care permite repartizarea 
mandatelor pentru candidații aleși, în funcție de voturile 
exprimate de alegători4. 

Unii cercetători înțeleg prin ,,sistem electoral” totali-
tatea de relații sociale reale, care apar în procesul organi-
zării și efectuării alegerilor, precum și relațiile reciproce 
ce se stabilesc între alegători și deputați5. Alți savanți, 
la defnirea sistemului electoral, pun accentul pe norme-
le de drept, care, după părerea lor, sunt un garant și un 
factor determinant în alegerea persoanelor în funcțiile 
eligibile, în conformitate cu principiile democratice.

În concepția profesorului Ion Deleanu, sistemul elec-
toral reprezintă ansamblul de norme juridice, articulate 
și ierarhizate, având ca obiect de reglementare dreptul 
de a alege și de a fi ales în organele reprezentative ale 
puterii, inclusiv dreptul de a revoca pe cei aleși, princi-
piile sufragiului, modul de organizare și desfășurare a 
alegerilor și de stabilire a rezultatului votării6. 

Din cele menționate, putem ajunge la concluzia 
că unii cercetători înțeleg prin sistem electoral întreg 

NOțIUNEA  șI  DIVERSITATEA  SISTEMELOR  ELECTORALE
Andrei rACU,

doctorand (ULIM)

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

intotdeauna, membrii oricărei colectivități socia-
le au tins sau au năzuit la un statut politic care 
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spectrul de relații sociale și norme care le reglemen-
tează, în procesul de desfășurare a alegerilor, începând 
cu drepturile electorale ale cetățenilor și terminând cu 
repartizarea mandatelor, iar alții limitează noțiunea de 
sistem electoral la modul de repartizare a mandatelor 
între candidați sau liste de candidați. Noi, în prezentul 
articol, vom analiza sistemul electoral în sens îngust și 
vom enumera și explica tipurile de sisteme electorale 
existente.

Un sistem electoral este strâns legat de democrație, 
căci exprimă valorile acesteia, constituindu-se astfel într-
un indicator al caracterului democratic al unei societăți 
și, totodată, el contribuie la fortificarea democrației7. 
Deși există diferite realități, iar procedurile electora-
le diferă de la stat la stat, totuși se poate spune că, în 
dependență de modul în care sunt repartizate (câștigate) 
mandatele pentru funcțiile eligibile, există trei modalități 
de sistem electoral: 

sistem electoral majoritar;a) 
sistem electoral proporțional;b) 
sistem electoral mixt.c) 

Termenul ,,majoritar” indică metoda prin care în ca-
drul unei circumscripții candidatul sau lista de candidați 
care are cele mai multe voturi, cu sau fară majoritate ab-
solută, este declarat învingator. De obicei, acest mod de 
sistem electoral este practicat în circumscripții unino-
minale, adică țara este împărțită în atâtea circumscripții 
câte locuri sunt în parlament. Acest tip de sistem elec-
toral este cel mai vechi, dar și cel mai utilizat (conform 
datelor Uniunii Interparlamentare, nu mai puțin de 83 
de țări au la baza legislației electorale acest sistem de 
alegeri) și asigură o legătură directă între candidați și 
persoanele care își dau votul. 

Sistemul electoral majoritar, sau al votului majori-
tar, cum mai este numit, la rândul său, are trei subtipuri: 
sistemul electoral majoritar cu un singur tur de scrutin, 
sistemul electoral majoritar cu două tururi de scrutin; și 
sistemul electoral majoritar alternativ.

În doctrina dreptului constituțional, mai există și alte 
clasificări, cum ar fi, raportat la modalitatea de propune-
re a candidaţilor, în sistem electoral majoritar uninomi-
nal, sistem electoral majoritar plurinominal sau de listă.

Sistemul electoral majoritar cu un singur tur de 
scrutin. Acest tip de sistem electoral se mai întâlnește 
în doctrină sub denumirea de sistem electoral pluralist 
sau ,,first-past-the-post”, sau ,,winner-take-all”, deoare-
ce pentru a câștiga alegerile și a obține mandatul, nu 
este necesar a acumula o majoritate absolută de voturi 
în circumscripția respectivă (adică 50%+1 vot din nu-
mărul voturilor valabil exprimate), ci este suficient de a 
acumula o majoritate simplă de voturi (mai mult decât 
ceilalți concurenți), indiferent de procentul acestora din 
numărul total de voturi. 

Acest tip de sistem electoral este avantajos prin 
simplitatea sa și prin costurile reduse și dă posibilitate 
alegătorului să voteze ,,tactic”, dacă acesta consideră 
că șansele candidatului său preferat sunt mici, atunci va 
opta pentru un alt candidat, mai puțin preferat însă cu 
șanse mai reale.

În calitate de cel mai simplu exemplu de atribuire a 
mandatului, conform sistemului electoral majoritar cu 

un singur tur de scrutin, putem aduce situația când în-
tr-o circumscripție electorală uninominală candidează 
patru persoane, pentru care au votat 50.000 de alegă-
tori. Candidatul A a obținut 11.500 voturi, candidatul B 
10.000 voturi, candidatul C 15.000 voturi și candidatul 
D 13.500 de voturi. Mandatul va fi obținut de candidatul 
C, care a obținut majoritatea relativă de voturi acordate, 
cu toate că împotriva lui au votat 35.000 de alegători.

Sistemul electoral majoritar cu un singur tur de scru-
tin este practicat, în mare parte, în procesul electoral 
pentru locurile în organele reprezentative ale unor sta-
te, cum ar fi SUA, Marea Britanie precum și în fostele 
colonii ale acesteia, cum ar fi Canada, India ș.a. Acest 
sistem electoral a stat la baza creării sistemului biparti-
nic de tip britanic.

Sistemul electoral majoritar cu două tururi de 
scrutin. Conform acestui mod de sistem electoral – 
candidatul sau lista de candidați să se considere aleși 
– trebuie să se obțină o majoritate absolută de voturi 
(adica 50% + 1 vot). În cazul în care nici un concurent 
electoral nu a obținut o majoritate absolută în primul 
tur de scrutin, se organizează un al doilea tur de scrutin 
și aici sunt cunoscute două variante: în al doilea tur de 
scrutin acced doar candidații clasați primii doi sau trec 
toți candidații din primul tur. Conform primei variante, 
în al doilea tur de scrutin acced doar candidații clasați 
primii doi și învinge candidatul care a obținut majori-
tatea din totalul de voturi valabil exprimate. Conform 
variantei doi, în turul doi trec toți candidații din primul 
tur, iar mandatul îl obține acel candidat care a obținut o 
majoritate simplă de voturi.

Acest tip de scrutin, la fel, încurajează ,,votul tactic”, 
favorizând, în general, partidele mari și dezavantajând 
concurenții cu șanse mici, deoarece în al doilea tur can-
didatii se pot retrage, pot renunța cerându-le alegato-
rilor săi să voteze pentru un alt candidat. Aici intervin 
alianțele preelectorale dintre partide. Este vorba de o 
reflectare a vechii polarizări a politicii franceze în parti-
de de dreapta și partide de stânga. Formațiunile politice 
care nu reușesc să intre în asemenea alianțe preelectora-
le sunt în general subreprezentate în parlament, de mul-
te ori sub adevărata lor pondere electorală.

În calitate de cel mai simplu exemplu de atribuire a 
mandatului, conform sistemului electoral majoritar cu 
două tururi de scrutin, putem aduce situația când într-o 
circumscripție electorală uninominală candidează patru 
persoane, pentru care au votat 50.000 de alegători. Can-
didatul A a obținut 1.500 voturi, candidatul B – 10.000 
voturi, candidatul C – 15.000 voturi și candidatul D – 
13.500 de voturi. Deoarece nici unul dintre candidați nu 
a obținut majoritatea absolută de voturi în primul tur, 
de obicei în decurs de 1-2 săptămâni, va fi organizat un 
al doilea tur de scrutin la care vor participa, conform 
primei variante candidații C și D, mandatul obținându-l 
candidatul care va acumula majoritatea din totalul de 
voturi valabil exprimate, iar conform variantei a doua, în 
turul doi vor accede toți candidații, iar câștigător va de-
veni, în caz că nu intervin schimbări, candidatul C, care 
a obținut majoritatea relativă de voturi acordate. Aici, cu 
referire la varianta doi, este important de menționat că 
după primul tur unii candidați se pot retrage în favoarea 
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altora, iar rezultatul poate fi absolut diferit după turul 
doi. 

Avantajul sistemului electoral majoritar cu două tu-
ruri de scrutin, în raport cu sistemul electoral majoritar 
cu un singur tur de scrutin, constă în faptul că candidatul 
sau lista de candidați aleși, conform acestui tip de sistem 
electoral, este susținut de o majoritate reală din cadrul 
votanților8. Printre dezavantaje putem menționa faptul 
că sistemul electoral majoritar cu două tururi de scrutin 
este mai complicat, precum și mai scump decât cel cu 
un singur tur de scrutin.

Acest tip de scrutin electoral este folosit pentru ale-
gerile parlamentare în Franța și Macedonia. La fel, acest 
tip de scrutin este practicat în majoritatea statelor lumii, 
în cadrul alegerilor locale pentru funcția de primar, in-
clusiv în Republica Moldova.

Sistemul electoral majoritar alternativ. Acest 
tip de scrutin, întâlnit în doctrină și cu denumirea de 
,,preferențial”, este considerat un derivat al sistemului 
britanic uninominal cu un singur tur și, de fapt, combină 
într-un singur tur efectele celor două tururi de scrutin cu 
majoritate absolută. Scrutinul alternativ este un tip de 
vot majoritar în care e necesară, ca şi în cazul scrutinului 
majoritar cu două tururi, obţinerea majorităţii absolute a 
voturilor (50%+1 vot) pentru a câştiga mandatul pus în 
joc într-o anumită circumscripţie.

În această variantă, alegătorii votează pentru 
candidați în circumscripții cu un singur loc, dar înloc să 
voteze pentru un singur candidat, ei trebuie să claseze în 
buletin toți candidații din circumscripția lor, în ordinea 
descrescătoare a preferinței. La deschiderea buletinelor, 
ele se clasifică după prima preferință. Candidatul care 
întrunește prima preferință a alegătorilor și are majori-
tatea absolută a voturilor este declarat câștigător. Dacă 
nu întrunește această majoritate, ultimul de pe listă este 
eliminat și voturile sale se împart celorlalți candidați, 
urmând preferința a doua. Dacă în acest fel unul dintre 
candidați obține majoritatea absolută, el este declarat 
câștigător, dacă nu, procesul continuă. În final, când ră-
mân numai doi, unul în mod sigur are majoritatea ab-
solută9. 

Acest tip de scrutin este folosit în cadrul alegerilor 
prezidențiale din așa state ca Australia și Irlanda și per-
mite unui concurent divizat în mai multe tendințe, dar 
majoritar în opinie, să câștige, depășind eventualele sale 
divizări. El interzice victoria întâmplătoare a unui can-
didat minoritar, ca urmare a divizării adversarilor săi.

Sistemul electoral majoritar uninominal. Acest tip 
de sistem electoral presupune că în fiecare circumscripție 
electorală se alege doar un singur deputat, care obține 
cel mai mare număr de voturi. Țara este împărțită în atâ-
tea circumscripții electorale câte mandate sunt puse în 
joc, iar fiecare alegător dispune de un singur vot.

Prin acest mod de scrutin numai partidul al cărui can-
didat este clasat primul obține un loc, celelalte partide 
nu obțin nimic. Partidul ajuns pe locul secund suferă, de 
regulă, o subreprezentare, pentru că el ajunge în urma 
partidului cel mai puternic la nivel național, cam în toate 
circumscripțiile electorale. Situația este mult mai dra-
matică pentru celelalte partide. Un partid ajuns pe locul 
trei sau patru, la nivel național, are foarte puține șanse 

să câștige într-un număr semnificativ de circumscripții 
și reprezentarea sa poate fi atunci foarte puternic afec-
tată10. 

Sistemul electoral majoritar uninominal poate avea 
loc, atât cu un singur tur de scrutin, cât și cu două tururi 
de scrutin, iar scrutinul alternativ este folosit, după cum 
am menționat mai sus, exclusiv pe circumscripții uni-
nominale.

Sistemul electoral majoritar uninominal are un 
șir de avantaje și dezavantaje. Din rândul avantajelor, 
menționăm că acest tip de scrutin este cel mai simplu, 
realizează o legătură între alegător și ales, favorizează 
bipartitismul, creează posibilitatea formării unei guver-
nări majoritare stabile, combate mai eficient absenteis-
mul și încurajează votul util. Printre dezvantaje putem 
menționa că acest tip de scrutin este injust, creând mari 
nedreptăţi în reprezentarea alegătorilor, fiind dependent 
prea mult de geografia electorală, permite comiterea 
multor fraude, nu este optim pentru exprimarea plura-
lismului politic, poate genera o stare conflictuală extrem 
de periculoasă prin faptul că asigură ca partidul ce are o 
majoritate relativă a opţiunilor să deţină o majoritate ab-
solută a mandatelor, este avantajos pentru partidele mari 
și dezavantajos pentru partidele mici, este mai costisitor 
în cazul numărului mare de circumscripții.

Sistemul electoral majoritar plurinominal sau de 
listă. Acest tip de scrutin este mai rar întâlnit în practică 
și, spre deosebire de sistemul electoral majoritar unino-
minal, în care este pus în joc un singur mandat într-o 
circumscripție electorală, aici sunt disputate mai multe 
mandate în aceeași circumscripție. 

Deși unii autori consideră noțiuniile de ,,sistem majo-
ritar plurinominal” și ,,sistem majoritar de listă” identi-
ce, există însă autori care disting aceste noțiuni și afirmă 
că scrutinul plurinominal se aplică în situațiile în care 
în aceeași circumscripție sunt mai multe locuri (manda-
te), alegătorii alegând atâția candidați câte mandate sunt 
puse în competiție, iar că scrutinul majoritar de listă se 
aplică când în aceeași circumscripție electorală sunt mai 
multe locuri, fiecare alegător votând însă pentru o listă 
propusă de un partid politic, iar în acest fel, alegătorul 
nu acordă votul său unei sau altei persoane înscrise pe 
listă, ci partidului de care îl leagă afinități politice11. 

În doctrina și practica electorală, este întâlnit scru-
tinul majoritar de listă simplu, cunoscut și cu denumi-
rea de ,,scrutin cu listă blocată”, unde alegătorul are 
un singur vot pe care îl acordă unei liste, fără a putea 
interveni în alcătuirea ei, dar poate fi și complicat prin 
acordarea posibilității de modificare a listei de către ale-
gător și aici sunt cunoscute mai multe variante. Una din 
variante este ,,panașajul” sau lista deschisă, care presu-
pune că alegătorul are dreptul de a întocmi, în limitele 
mandatelor disponibile, el însuși lista candidaților pe 
care dorește să îi voteze, indicând numele acestora din 
listele prezentate de partidele politice. O altă variantă 
sunt listele înrudite reprezentând un procedeu electoral 
prin care se însumează voturile (mandatele) obținute pe 
liste separate, în conformitate cu acordurile dintre par-
tidele politice respective12. Unii autori plasează aici și 
votul alternativ sau preferențial, ceea ce considerăm nu 
prea corect, deoarece acest tip de scrutin poate fi utilizat 
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doar în cadrul sistemului majoritar uninominal, adică în 
circumscripții în care se discută un singur mandat, de-
oarece în urma acestui mod de vot devine câștigător un 
singur candidat și nicidecum mai mulți candidați sau o 
listă de candidați.

În concluzii, menționăm că sistemul electoral majo-
ritar are avantajele menţionate mai sus (simplitate, legă-
tură directă ales – alegător), dar are însă şi un dezavantaj 
major, el este, în mare măsură, injust, deoarece nu există 
o proporţionalitate între numărul de voturi obţinute de 
candidaţii unui partid şi numărul de mandate obţinute 
de acesta.

Sistemul electoral proporțional este un mod de scru-
tin relativ nou, în comparație cu sistemul electoral majo-
ritar și a apărut la sfârșitul sec. XIX, mai întâi în Belgia 
și țările scandinave, iar după Primul Război Mondial s-a 
răspândit în întreaga Europă. Acest tip de sistem electo-
ral este utilizat pentru desfășurarea alegerilor în orga-
nele reprezentative ale puterii și implică, cel mai ade-
sea, participarea partidelor politice în alegeri, deși pot 
participa și candidați independenți și are la bază două 
principii – reprezentativitatea și proporționalitatea, ceea 
ce presupune că încearcă să păstreze o proporţionalitate 
între voturile obţinute de un partid şi mandatele alocate 
acestui partid în parlament, fiind totodată cea mai de-
mocratică formă de sistem electoral. Sistemul electoral 
proporțional nu poate fi aplicat în circumscripții uni-
nominale, ci doar în circumscripții plurinominale, sau 
atunci când țara este o circumscripție unică, cum este 
și cazul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parla-
mentare. 

Sistemul reprezentării proporționale, ca și sistemul 
majoritar, are numeroase modalități, principalele fiind 
metoda celor mai mari resturi, metoda celei mai mari 
medii, metoda d’Hondt, metoda unui singur vot ne-
transferabil, metoda votului cumulativ etc.

În doctrina juridică, sunt cunoscute trei etape ale sis-
temului proporțional care trebuie parcurse – determina-
rea coeficientului electoral, repartizarea mandatelor; și 
o nouă distribuire a resturilor electorale. Sunt cunoscute 
mai multe formule de determinare a coeficientului elec-
toral, cea mai simplă dintre care este formula „coeficien-
tul Hare”, unde coeficientul electoral de circumscripţie 
(CEC) este egal cu câtul dintre numărul total de voturi 
valide, exprimate pe circumscripţia respectivă (V), și 
numărul de mandate puse în joc în acea circumscripţie 
(M) (CEC = V/M), însă există şi variante uşor modificate 
ca „coeficientul Droop”( V/(M+1)) și „coeficientul Im-
periali” (V/(M+2)). Partidele câştigă atâtea mandate pe 
circumscripţia respectivă de câte ori se cuprinde (CEC) 
în numărul de voturi exprimate pentru acel partid. În 
urma distribuirii, rămân mandate nealocate care impun 
o nouă repartiție și, de fapt, aici intervin toate nuanțele și 
dificultățile. Deci, sistemul reprezentării proporționale, 
în dependență de nivel, cunoaște două categorii de re-
distribuire a mandatelor nerepartizate inițial, și anume, 
reprezentarea proporțională apropiată și reprezentarea 
proporțională integrală. Aceste două moduri de distri-
buire a mandatelor nerepartizate sunt asemănătoare, sau 
chiar identice, ca proceduri și calcule matematice.

Potrivit reprezentarii proporționale integrale, 

întreaga țară este o circumscripție electorală unică, iar 
repartizarea mandatelor nedistribuite este relativ simplă 
și se realizează la nivel național.

Reprezentarea proporțională apropiată – este 
atunci când repartizarea resturilor se face în interiorul 
circumscripției electorale și nu la nivel național. Ast-
fel, atât depunerea listelor de candidați, cât și reparti-
zarea mandatelor se face la nivel local, iar numărul de 
candidați înscriși pe fiecare listă este mult mai redus, 
ușurând astfel însuși procesul de votare. 

La repartizarea resturilor de mandate nedistribuite, 
sunt utilizate două metode, metoda celor mai mari re-
sturi și cea a celei mai mari medii.

Metoda celor mai mari resturi presupune că man-
datele rămase nedistribuite se transmit acelor liste de 
partid, care au resturile cele mai mari, formate în urma 
distribuirii mandatelor prin împărțirea voturilor alegăto-
rilor la coeficientul electoral. 

Metoda celor mai mari medii presupune că mandate-
le rămase nedistribuite se transmit acelor liste de partid, 
care au cele mai mari medii. Media pentru fiecare listă 
se calculează după formula V / (M + 1), unde V este 
numărul total de voturi valid exprimate pentru lista par-
tidului, în circumscripţia respectivă, iar M – numărul de 
mandate deja obţinute de partid. 

Aceste metode de repartizare a resturilor de mandate 
nu duc la rezultate egale, căci metoda celor mai mari 
resturi favorizează partidele mici, iar metoda celor mai 
mari medii favorizează partidele mari.

Practica, dar și teoria electorală, în cadrul alegerilor 
după modelul reprezentării proporționale, cunoaște un 
șir de metode de distribuire a mandatelor, în urma aplică-
rii cărora, prin utilizarea unor formule cu divizori, toate 
mandatele sunt distribuite din prima. Cea mai cunoscută 
este metoda propusă de V. d’Hondt. Ea este o metodă 
independentă de distribuire a mandatelor, ce face par-
te din sistemul reprezentării proporționale și constă în 
împărțirea numărului de voturi acordate de alegător unui 
partid la un anumit șir de numere în creștere (1,2,3,4,5 
ș.a.m.d.), după ce câturile obținute se aranjează în or-
dine descrescătoare, iar acel cât, care conform locului 
în șir corespunde cu numărul de mandate, este câtul 
electoral sau divizorul comun. Fiecare listă de partid va 
obține atâtea mandate de câte ori conține numărul de 
voturi obținute de acesta câtul electoral. În urma aplică-
rii metodei d’Hondt, rezultatele, de obicei, sunt identice 
cu rezultatele metodei celor mai mari medii și deci, ca 
și aceasta, favorizează partidele mari. O altă metodă din 
această categorie este metoda Saint-Lague, care utilizea-
ză ca divizori şirul numerelor naturale impare (1,3,5,7 
ș.a.m.d. ), iar în rest toate operațiunile sunt identice cu 
cele din cadrul metodei d’Hondt. O altă metodă aplica-
tă este metoda Hagenbach-Bischof, sau a coeficientului 
modificat, practicată în Elveția și constă în împărțirea 
numărului de voturi obținute de lista de partid la numă-
rul total de mandate distribuite circumscripției electora-
le, majorat cu o unitate, și se reia această operație până 
când toate mandatele vor fi atribuite.

Practica electorală cunoaște situații când prin apli-
carea sistemului electoral proporțional, în organele 
legislative ale statului au intrat un număr foarte mare 
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de partide, chiar până la 15, ceea ce a creat probleme 
legate de formarea unei majorități stabile și învestirea 
unui guvern stabil. Această situație a dus la introduce-
rea, de către majoritatea statelor, a unui prag electoral. 
Pragul electoral, este numit acel minim de voturi pe 
care trebuie să-l obțină un concurent electoral pentru 
a participa la distribuirea mandatelor. Pragul electo-
ral, în dependență de țară, variază de la 2-10%. Co-
dul Electoral al RM, în cadrul alegerilor parlamentare, 
stabilește următoarele praguri electorale, pentru un par-
tid, o organizaţie social-politică – 4%, pentru un bloc 
electoral format din 2 partide şi/sau organizaţii social-
politice – 7%, pentru un bloc electoral format din 3 şi 
mai multe partide şi/sau organizaţii social-politice – 9% 
și pentru un candidat independent – 2%13. 

În concluzii, putem spune că în calitate de mod de 
scrutin, reprezentarea proporţională se bucură de avan-
tajul justeţii, existând o proporţionalitate, mai mare sau 
mai mică, între numărul de voturi obținute de un par-
tid şi mandatele parlamentare câştigate de acest partid. 
Dezavantajul reprezentării proporționale este că permite 
pătrunderea în parlament a unui număr mare de partide, 
ceea ce duce la fragmentarea excesivă a vieţii politice 
şi la imposibilitatea constituirii unei majorităţi politice 
puternice și stabile şi deci la fragilitate şi instabilitate în 
actul de guvernare.

Sistemul electoral mixt este o a treia modalitate a 
sistemelor electorale existente și presupune folosirea, 
concomitentă, a elementelor sistemului electoral ma-
joritar și a sistemului electoral proporțional în cadrul 
alegerilor pentru organele reprezentative ale puterii de 
stat. Scopul instituirii sistemului electoral mixt este de 
a combina avantajele diferitelor sisteme electorale, tot-
odată diminuând dezavantajele acestora14. Există trei 
variante de sisteme electorale mixte: sisteme electorale 
mixte dominate de sistemul majoritar, sisteme electorale 
mixte dominate de reprezentarea proporțională; sisteme 
electorale mixte echilibrate.

Sistemele electorale mixte dominate de sistemul 
majoritar au la bază combinarea scrutinului majori-
tar cu cel proporțional prin utilizarea celui majoritar 
în circumscripții cu un număr mic de locuri, iar a ce-
lui proporțional – în circumscriptiile cu populatie mare 
și numar mare de mandate. Acest mod de scrutin are 
însă caracteristici periculoase ce țin de justețe și poate 
crea condiții când un partid care este dominant în zonele 
depopulate, unde se votează cu un scrutin majoritar și 
minoritar; în zonele populate, unde se votează cu scru-
tin proporțional, este avantajat în raport cu un partid de 
implantație contrară15. 

Sistemele electorale mixte dominate de reprezen-
tarea proporțională sunt reprezentate de sistemul fran-
cez al înrudirilor și de sistemul Hare sau al votului trans-
ferabil. Sistemul înrudirilor exprimă alianța unor partide 
sau formațiuni politice, care se prezintă cu liste înrudite 
(apparentées). Dacă listele înrudite obțin majoritatea ab-
solută a voturilor, ele câștigă toate locurile (mandatele 
în Parlament). Dacă nu, locurile vor fi repartizate între 
liste potrivit principiului reprezentării proporționale. 
S-a folosit în Franța (1951-1958)16. Sistemul Hare este 
o combinație dintre reprezentarea proporțională și vo-

tul majoritar, concomitent acordându-i-se alegătorului 
o mare libertate. Potrivit acestui sistem, învinge can-
didatul ale cărui voturi depășesc coeficientul electoral, 
iar fiecare alegător are dreptul la un vot, dar acesta este 
transferabil, ceea ce înseamnă că dacă candidatul, pen-
tru care a votat, a obținut mai multe voturi decât are ne-
voie pentru a fi ales, aceste voturi în plus trec la a doua 
preferință indicată de alegător și dacă și acesta a atins 
coeficientul – atunci surplusul trece la a treia preferință 
etc.

Sistemele electorale mixte echilibrate se obțin prin 
combinarea unor așa modalități ca votul cumulativ, votul 
limitat, ,,măciuca chinezească” etc., iar cea mai cunoscu-
tă modalitate de asemenea scrutin este sistemul german 
al votului dublu. Acest tip de sistem se caracterizează 
prin aceea că fiecare alegător dispune de două buletine 
de vot. Cu primul el desemnează, prin scrutin majoritar 
uninominal, un deputat care reprezintă circumscripția 
sa, iar cu al doilea buletin el se pronunță pentru o lis-
tă de partid, prin sistemul reprezentării proporționale. 
Prin urmare, cele două buletine sunt utilizate în două 
circumscripții diferite, corespunzător celor două tipuri 
de scrutin, iar în urma alegerilor sunt desemnate două 
tipuri de deputați.

Dintre avantajele sistemelor electorale mixte putem 
menționa că elimină multe din neajunsurile sistemelor 
electorale pure, iar dintre dezavantaje – că sporesc cos-
turile alegerilor.

În concluzii, putem menționa că nu există sisteme 
electorale bune sau rele, ci sisteme adecvate sau inadec-
vate condiţiilor ţărilor care le folosesc pentru alegerea 
organelor reprezentative, iar alegerea unui sistem elec-
toral anume, este, de fapt, o problemă de oportunitate 
pentru actorii politici aflați la guvernare.
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SUMMArY
This study is devoted to the investigation of the legal generic object, the legal special object and of the 

material object of the offence on human trafficking in the comparative law. Among others, it is concluded 
that until any changes to the name of Chapter III of the Special Part of Penal Code are made, namely 
the social relations on freedom, honor and dignity are those to form the legal generic object of the of-
fense under art.165 PC RM. It is also stated that when it appears that the physical freedom, honor and 
dignity are injured or inevitably endangered, only then could be testified the application of the liability 
for the offenses on human trafficking. In the absence of such circumstances, the liability for the offenses 
in question can not be applied.

ObIECTUL  jURIDIC  ŞI  ObIECTUL  MATERIAL  AL 
INFRACŢIUNILOR  PRIVIND  TRAFICUL  DE  PERSOANE  îN 

DREPTUL  COMPARAT 
Partea II

 
Mihai ȘTEFănoAIA, 

doctorand (USM)

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

RM este nu o infracţiune contra libertăţii persoanei (pri-
vită ca valoare socială fundamentală), dar o infracţiune 
contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei.

Înainte de aceasta, vom menţiona că Е.А. Маrahta-
nova este de părerea că infracţiunile contra libertăţii 
persoanei sunt cele care împiedică libera circulaţie a 
persoanelor, alegerea de către ele a locului lor de reşe-
dinţă sau de şedere, precum şi putinţa lor de a acţiona în 
conformitate cu propria voinţă, fără nici o constrânge-
re din exterior, în orice sferă a vieţii1. În acelaşi făgaş, 
М.R. Snahova opinează că infracţiunile contra libertăţii 
persoanei creează obstacole în calea liberei formări a 
deciziilor voluntare sau a punerii în aplicare a acţiu-
nilor voluntare prin violenţă, ameninţare sau prin alte 
asemenea mijloace2.

Cu siguranţă, aceste caracteristici ale infracţiuni-
lor contra libertăţii persoanei sunt necesare în ipoteza 
infracţiunii prevăzute la art.165 CP RM. Necesare, 
dar nu şi suficiente. De aceea, nu suntem de acord 
cu  А.V. Klimenko care recomandă legiuitorului rus: 
disjungerea în două a cap.17 „Infracţiunile contra li-
bertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei” al titlului VII 
„Infracţiunile contra persoanei” din partea specială 
a Codului penal al Federaţiei Ruse din 24.05.1996: 
„Infracţiuni contra libertăţii persoanei” şi „Infracţiuni 
contra cinstei şi demnităţii persoanei”; plasarea artico-
lului dedicat infracţiunii de trafic de persoane în capi-
tolul dedicat infracţiunilor contra libertăţii persoanei3. 
O asemenea modificare ar fi nepotrivită în contextul 
legii penale a Republicii Moldova.

Pentru a ne convinge de aceasta, vom menţiona că, 
în corespundere cu lit.b) art.4 al Legii Republicii Mol-
dova nr.241/2005, combaterea traficului de fiinţe uma-

ne se efectuează, printre altele, în baza principiului de-
clarării traficului de fiinţe umane ca fiind o infracţiune 
ce atentează la drepturile fundamentale ale omului, la 
demnitatea, libertatea şi integritatea fiinţei umane.

Conform lit.a) alin.(2) art.1 al Legii Marii Britanii 
din 08.04.2010 privind comemorarea victimelor sclavi-
ei4, printre scopurile acesteia se numără recunoaşterea 
faptului că milioane de bărbaţi, femei şi copii continuă 
să fie victimele sclaviei, fiind lipsite de demnitate şi 
libertate. Potrivit alin.(3) art.1 al respectivei legi, prin 
„sclavie” se înţelege: a) traficul de persoane adulte în 
scop de exploatare sexuală; b) traficul de copii; c) tra-
ficul de persoane adulte în scop de folosire în munca 
forţată; d) servitutea domestică.

În contextul examinat, este cazul de remarcat că 
traficul de fiinţe umane este considerat sclavie, în 
sensul art.4 din Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului din 
04.11.19505. Aceasta rezultă din hotărârea pronunţată 
la 07.01.2010 de către Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului în cauza Ranţev contra Ciprului şi Federaţiei 
Ruse. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a notat 
că, la fel ca şi sclavia, traficul fiinţelor umane, prin na-
tura şi scopul de exploatare, este bazat pe exercitarea 
puterii ataşată dreptului de proprietate; acesta tratează 
fiinţele umane în calitate de produse care pot fi cumpă-
rate şi vândute şi impuse cu forţa să lucreze; implică 
supravegherea îndeaproape a activităţilor victimei, ale 
cărei mişcări adesea sunt limitate şi implică folosirea 
violenţei şi a ameninţărilor asupra victimei. Prin urma-
re, Curtea a conchis că traficarea în sine este interzi-
să de art.4 din Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului din 
04.11.19506.

Ţinem să mai consemnăm că, în Carta drepturi-

n cele ce urmează, vom aduce argumente care vor 
demonstra că infracţiunea prevăzută la art.165 CP 
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lor fundamentale a Uniunii Europene proclamată la 
07.12.20007, cap. 1 se numeşte „Demnitate”. Iată une-
le dispoziţii relevante ale acestui capitol: demnitatea 
umană este inviolabilă. Aceasta trebuie să fie respectată 
şi protejată (art.1 „Demnitatea umană”); nimeni nu va 
fi ţinut în sclavie sau în servitute. Nimeni nu poate fi 
constrâns să efectueze o muncă forţată sau obligatorie. 
Traficul de fiinţe umane este interzis (art.5 „Interzice-
rea sclaviei şi a muncii forţate”).

La fel, în preambulul Convenţiei suplimentare a 
ONU privitoare la abolirea sclavajului, a traficului de 
sclavi şi a instituţiilor şi practicilor similare sclavajului, 
adoptate la 07.09.19568, se menţionează, printre alte-
le: „Constatând că libertatea (subl. ne aparţine – n.a.) 
este un drept pe care fiecare fiinţă umană l-a dobândit 
prin naştere, conştiente de ceea ce popoarele Naţiunilor 
Unite au reafirmat, în Cartă, credinţa lor în demnita-
tea (subl. ne aparţine – n.a.) şi valoarea personalităţii 
umane, ... recunoscând că, după încheierea, la Gene-
va, la 25.09.1926, a Convenţiei cu privire la sclavie, 
care viza suprimarea sclaviei şi a traficului de sclavi, 
noi progrese au fost obţinute în această direcţie, ... con-
statând totuşi că sclavia, traficul cu sclavi şi instituţiile 
şi practicile analoge sclaviei n-au fost încă eliminate în 
toate regiunile lumii, ...”.

De asemenea, conform preambulului Convenţiei 
pentru reprimarea traficului de fiinţe umane şi a ex-
ploatării prostituării altuia încheiate la 02.12.19499,                
„...traficul cu fiinţe umane în vederea prostituării lor 
este incompatibil cu demnitatea (subl. ne aparţine – 
n.a.) şi valoarea persoanei umane şi pun în pericol bu-
năstarea individului, a familiei şi a comunităţii...”.

Argumente care vin în sprijinul ideii că infracţiunea 
de trafic de persoane adulte afectează ineluctabil relaţii-
le sociale cu privire la demnitatea (şi cinstea) persoanei 
decurg şi din denumirile capitolelor corespunzătoare 
din Codul penal al Ungariei din 31.12.1978, Codul pe-
nal al Cehiei, Codul penal al Franţei din 22.07.1992, 
Codul penal al Ucrainei din 05.04.2001, Codul penal 
al Federaţiei Ruse din 24.05.1996, Codul penal al Ar-
meniei din 18.04.2003, Codul penal al Letoniei din 
17.06.1998, Codul penal al Bielorusiei din 02.06.1999, 
Codul penal al Kârgâzstanului din 18.09.1997, Codul 
penal al Uzbekistanului din 22.09.1994, Codul penal al 
Mongoliei din 10.01.2002, etc.

Nu putem să nu acceptăm toate aceste argumente, 
de vreme ce noţiunea „trafic” din denumirea infrac-
ţiunii de trafic de persoane adulte are înţelesul de co-
merţ ilicit. Cu alte cuvinte, în cazul acestor infracţiuni, 
obiectul comerţului ilicit îl constituie persoanele pe 
care traficanţii le consideră mărfuri, bunuri vandabile. 
Dezumanizarea victimelor traficate de o asemenea ma-
nieră reprezintă dovada cea mai pregnantă că demnita-
tea (şi cinstea) acestora este grav afectată.

Implicit, toate argumentele sus-menţionate vin şi în 
sprijinul concepţiei implementate de legiuitorul român 
la constituirea cap. VII „Traficul şi exploatarea persoa-
nelor vulnerabile” al titlului I „Infracţiuni contra per-
soanei” din partea specială a Codului penal al Româ-

niei din 17.07.2009. Acest capitol include următoarele 
articole: art.209 „Sclavia”; art.210 „Traficul de persoa-
ne”; art.211 „Traficul de minori”; art.212 „Supunerea 
la muncă forţată sau obligatorie”; art.213 „Proxenetis-
mul”; art.214 „Exploatarea cerşetoriei”; art.215 „Folo-
sirea unui minor în scop de cerşetorie”; art.216 „Fo-
losirea serviciilor unei persoane exploatate”; art.217 
„Sancţionarea tentativei”.

Pe lângă argumentele nominalizate mai sus, mai 
enunţăm şi pe cel care decurge din poziţia exprimată 
de Е.А. Kislova: „Mecanismul de protecţie penală a 
libertăţii persoanei cuprinde cinci articole din cap. 17 
«Infracţiunile contra libertăţii, cinstei şi demnităţii per-
soanei» al titlului VII «Infracţiunile contra persoanei» 
din partea specială a CP FR din 24.05.1996: art.126 
«Rapirea persoanei»; art.127 «Privaţiunea ilegală de 
libertate»; art.1271 «Traficul de persoane»; art.1272 
«Folosirea muncii sclavului»; art.128 «Internarea ile-
gală într-un spital de psihiatrie». În acest grup de norme 
penale, poate fi evidenţiat un subgrup de norme a căror 
scop constă în contracararea sclaviei şi a traficului de 
persoane: art.126, 1271 şi 1272 CP FR. Aceasta deoa-
rece răpirea persoanei, traficul de persoane şi sclavia 
reprezintă în practică un lanţ de fapte socialmente pe-
riculoase strâns legate între ele, presupunând în mod 
obişnuit: punerea unei persoane răpite în condiţii când 
o altă persoană exercită stăpânire asupra ei; transfera-
rea victimei către intermediari; transferarea ulterioară 
a victimei către persoanele care vor folosi munca per-
soanei reduse la calitatea de sclav; ţinerea victimei în 
condiţii când o altă persoană exercită stăpânire asupra 
ei”10.

Este adevărat că cap. 17 al titlului VII „Infracţiu-
nile contra persoanei” din partea specială a CP FR din 
24.05.1996 nu-i sunt cunoscute reglementări care să 
incrimineze fapte ca: traficul de minori; supunerea la 
muncă forţată sau obligatorie; proxenetism; exploata-
rea cerşetoriei; folosirea unui minor în scop de cerşeto-
rie; folosirea serviciilor unei persoane exploatate. Este 
firesc să existe un anumit specific care să facă diferenţă 
între prevederile cap. 17 al titlului VII „Infracţiuni-
le contra persoanei” din partea specială a CP FR din 
24.05.1996 şi prevederile cap. VII al titlului I „Infrac-
ţiuni contra persoanei” din partea specială a Codului 
penal al României din 17.07.2009. Cu toate acestea, 
nu este deloc deplasat să afirmăm că ideea exprimată 
de către Е.А. Kislova îşi găseşte în cea mai mare parte 
confirmare în concepţia care stă la baza apariţiei cap. 
VII al titlului I „Infracţiuni contra persoanei” din partea 
specială a CP Rom. din 17.07.2009.

În alt context, amintim că, în funcţie de ierarhizarea 
valorilor sociale care fac obiectul juridic al infracţiunii, 
putem distinge obiectul juridic generic şi obiectul juri-
dic special (specific). La obiectul juridic generic al in-
fracţiunilor privind traficul de persoane în dreptul com-
parat ne-am referit supra. Infra, urmează să examinăm 
obiectul juridic special al acestor infracţiuni.

Pentru a percepe corelaţia care există între obiectul 
juridic generic al infracţiunilor privind traficul de per-
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soane şi obiectul juridic special al infracţiunilor date, 
este util să reproducem următoarea opinie aparţinând 
lui S.Brînza: „Valoarea socială specifică este sub or-
donată valorii sociale fundamentale pe care o comple-
tează. Aceasta şi este cauza din care obiectul juridic 
special se deduce în mod evident din obiectul juridic 
generic. Între obiectul juridic generic al infracţiunilor 
contra patrimoniului şi obiectul juridic special al in-
fracţiunilor contra patrimoniului există un raport de la 
gene ral la particular. În ultimă instanţă, infracţiunile 
contra patrimoniului privesc nu patrimo niul în gene-
ral (şi relaţiile sociale aferente acestuia), ci o valoare 
socială având o sferă mai restrânsă (şi relaţiile sociale 
care se formează, se desfăşoară şi se dezvoltă în jurul 
şi datorită acestei valori). Prin aceasta, obiectul juridic 
spe cial se integrează în obiectul juridic generic, împru-
mutând de la el importanţa social-economică a valorii 
pe care o reprezintă obiectul infracţiunii şi, implicit, 
gravitatea infracţiunii”11.

Aşadar, parafrazând cele precitate, sarcina noastră 
constă în a identifica o valoare socială având o sferă 
mai restrânsă (şi relaţiile sociale care se formează, se 
desfăşoară şi se dezvoltă în jurul şi datorită acestei va-
lori) care se deduce, în mod evident, din obiectul juridic 
generic al infracţiunilor privind traficul de persoane.

În acelaşi timp, este cazul să ne aducem aminte că, 
aşa cum se prezintă în legislaţiile diferitelor state, in-
fracţiunile privind traficul de persoane sunt infracţi-
uni pluriobiectuale. Iată ce afirmă în această privinţă 
M.A. Hotca: „În raport de structura obiectului infrac-
ţiunii, se face distincţie între infracţiunile monoofen-
sive şi infracţiunile pluriofensive. Sunt considerate 
infracţiuni monoofensive acele infracţiuni pentru a 
căror existenţă este suficientă vătămarea unei singure 
valori sociale. Infracţiunile sunt denumite pluriofen-
sive dacă pentru existenţa lor este necesară vătăma-
rea mai multor valori sociale”12.

Fie că obiectul juridic special al infracţiunilor pri-
vind traficul de persoane are un caracter complex, fie 
că acesta are un caracter multiplu, el presupune pre-
zenţa obiectului juridic principal şi a obiectului juridic 
secundar. 

În ce ne priveşte, sprijinindu-ne pe considerentele pe 
care le-am invocat supra, susţinem că numai în cazul în 
care se dovedeşte că libertatea fizică, cinstea (onoarea) 
şi demnitatea persoanei sunt vătămate sau periclitate 
inevitabil, se poate atesta temeiul aplicării răspunde-
rii pentru infracţiunile privind traficul de persoane. În 
absenţa unei asemenea împrejurări, răspunderea pentru 
infracţiunile în cauză nu poate fi aplicată.

La noţiunile „cinstea (onoarea) persoanei” şi „dem-
nitatea persoanei” ne-am referit anterior. Cât priveşte 
noţiunea „libertatea fizică a persoanei” şi noţiunea „li-
bertatea persoanei”, acestea se găsesc într-un raport de 
tip „parte/întreg”. Anume printr-un astfel de raport se 
exprimă derivaţia descendentă a obiectului juridic prin-
cipal al infracţiunilor privind traficul de persoane (cu 
excepţia infracţiunii de trafic de minori (trafic de copii)) 
faţă de obiectul juridic generic al infrac ţiunilor date.

După S.Brînza, libertatea fizică a persoanei este le-
gată de activitatea persoanei, în condiţiile unei libere 
manifestări de voinţă. Ea reprezintă posibilitatea per-
soanei de a se mişca, de a circula şi de a activa după 
voinţa sa, în limitele statornicite de normele juridice13. 
I.Rusu şi M.I. Rusu consideră că libertatea fizică a per-
soanei rezidă în posibilitatea acesteia de a se deplasa şi 
acţiona conform voinţei sale, însă în limitele conferite 
de lege14. În opinia lui M.A. Hotca, libertatea fizică se 
exprimă în aptitudinea persoanei de a avea comporta-
mentul pe care şi-l doreşte15. După Gh.Nistoreanu şi 
A.Boroi, libertatea fizică a persoanei constă în posibi-
litatea acesteia de a se mişca, de a circula, de a acţiona 
după voinţa sa şi în limitele admise de lege16.

Aşadar, dincolo de discrepanţele nesemnificative 
dintre toate aceste definiţii, în esenţă, considerăm că 
noţiunea de libertate fizică a persoanei trebuie să în-
deplinească următoarele două condiţii: 1) desemnează 
aptitudinea persoanei de a ieşi din starea de imobilitate 
(schimbându-şi poziţia sau locul), de a fi în acţiune, de 
a se deplasa în spaţiu; 2) aptitudinea dată nu este una 
absolută, fiind limitată de normele juridice.

Diferenţa specifică dintre noţiunile „libertatea per-
soanei” şi „libertatea fizică a persoanei” o constituie 
noţiunile care desemnează libertatea muncii persoanei, 
libertatea psihică a persoanei şi alte asemenea segmen-
te ale libertăţii persoanei, exceptând libertatea fizică a 
persoanei.

În contextul dreptului comparat, diferă doar detalii-
le mecanismului de vătămare sau periclitare a libertăţii 
fizice, cinstei (onoarei) şi demnităţii persoanei. 

Astfel, în legislaţiile în care se incriminează fapta 
de trafic de persoane adulte, alături de fapta de trafic 
de minori (trafic de copii) (de exemplu, legislaţiile Re-
publicii Moldova, României, Lituaniei, Georgiei, Irlan-
dei, Republicii Palau etc.), relaţiile sociale cu privire la 
libertatea fizică, cinstea (onoarea) şi demnitatea persoa-
nei constituie: obiectul juridic principal al infracţiunii 
de trafic de persoane adulte; obiectul juridic secundar 
al infracţiunii de trafic de minori (trafic de copii). În ca-
zul dat, relaţiile sociale cu privire la dezvoltarea fizică, 
psihică, spirituală şi intelectuală a minorului formează 
obiectul juridic principal al infracţiunii de trafic de mi-
nori (trafic de copii). 

O situaţie similară se atestă în ipoteza legislaţiilor 
în care se incriminează fapta de trafic de persoane (pre-
supunând ca circumstanţă agravantă săvârşirea faptei 
asupra unui minor (copil)), alături de fapta de trafic de 
minori (trafic de copii), avându-se în vedere că cele 
două fapte se referă la ipoteze diferite (de exemplu, 
legislaţiile Germaniei, Macedoniei, Muntenegrului, 
Kazahstanului etc.). Diferenţa faţă de ipoteza analizată 
anterior constă în aceea că, în prezenţa circumstanţei 
agravante de săvârşire a faptei asupra unui minor (co-
pil)), infracţiunea de trafic de persoane are ca obiect ju-
ridic secundar relaţiile sociale cu privire la dezvoltarea 
fizică, psihică, spirituală şi intelectuală a minorului.

În legislaţiile în care este incriminată o singură 
faptă – traficul de persoane (presupunând ca circum-
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stanţă agravantă săvârşirea faptei asupra unui minor 
(copil)) – fără a se incrimina distinct fapta de trafic de 
minori (trafic de copii) (de exemplu, legislaţiile Arabi-
ei Saudite, Armeniei, Bielorusiei, Boliviei, Bosniei şi 
Herţegovina, Cambodgiei, Cehiei, Ciprului, Federaţiei 
Ruse, Filipinelor, Franţei, Ghanei, Italiei, Mauritiusu-
lui, Nepalului, Olandei, Omanului, Senegalului, Suedi-
ei, Turkmenistanului, Ucrainei, Ungariei etc.), relaţiile 
sociale cu privire la libertatea fizică, cinstea (onoarea) 
şi demnitatea persoanei formează obiectul juridic prin-
cipal al infracţiunii de trafic de persoane adulte. Toto-
dată, în prezenţa circumstanţei agravante de săvârşire a 
faptei asupra unui minor (copil)), infracţiunea de trafic 
de persoane are ca obiect juridic secundar relaţiile soci-
ale cu privire la dezvoltarea fizică, psihică, spirituală şi 
intelectuală a minorului.

În legislaţiile în care se incriminează distinct fap-
tele de trafic de persoane adulte de sex masculin, de 
trafic de persoane adulte de sex feminin şi de trafic de 
minori (trafic de copii) (de exemplu, legislaţia Albani-
ei), relaţiile sociale cu privire la libertatea fizică, cin-
stea (onoarea) şi demnitatea persoanei de sex masculin 
constituie obiectul juridic principal al infracţiunii de 
trafic de persoane adulte de sex masculin. În ipoteza 
examinată, relaţiile sociale cu privire la libertatea fizi-
că, cinstea (onoarea) şi demnitatea persoanei de sex fe-
minin formează obiectul juridic principal al infracţiunii 
de trafic de persoane adulte de sex feminin. În acelaşi 
timp, relaţiile sociale cu privire la libertatea fizică, cin-
stea (onoarea) şi demnitatea persoanei de sex feminin 
sau masculin constituie obiectul juridic secundar al in-
fracţiunii de trafic de minori (trafic de copii). În situaţia 
dată, relaţiile sociale cu privire la dezvoltarea fizică, 
psihică, spirituală şi intelectuală a minorului formează 
obiectul juridic principal al infracţiunii de trafic de mi-
nori (trafic de copii).

În fine, în legislaţiile în care se incriminează fap-
ta de trafic de persoane în scop de exploatare sexuală, 
alături de fapta de trafic de persoane de sex feminin, 
avându-se în vedere că cele două fapte se referă la ipo-
teze diferite (de exemplu, legislaţia Slovaciei), relaţiile 
sociale cu privire la libertatea fizică, cinstea (onoarea) 
şi demnitatea persoanei, apărate împotriva faptelor care 
urmăresc scopul exploatării sexuale a persoanei, for-
mează obiectul juridic principal al infracţiunii de trafic 
de persoane în scop de exploatare sexuală. În acelaşi 
timp, relaţiile sociale cu privire la libertatea fizică, cin-
stea (onoarea) şi demnitatea persoanei de sex feminin 
formează obiectul juridic principal al infracţiunii de 
trafic de persoane adulte de sex feminin. În ipoteza în 
cauză, relaţiile sociale cu privire la dezvoltarea fizică, 
psihică, spirituală şi intelectuală a minorului formează 
obiectul juridic secundar al ambelor infracţiuni.

După ce ne-am pronunţat asupra conţinutului obiec-
tului juridic principal al infracţiunilor privind traficul 
de persoane în dreptul comparat, să ne îndreptăm privi-
rea asupra obiectului juridic secundar al infracţiunilor 
privind traficul de persoane în dreptul comparat.

Important este de reţinut că conţinutul obiectului 

juridic secundar este determinat de conţinutul acţiu-
nii sau inacţiunii adiacente din cadrul faptelor privind 
traficul de persoane. Fiind condiţionată de specificul 
naţional al unei sau altei legislaţii incriminatoare, alcă-
tuirea obiectului juridic secundar poate să difere doar 
în detalii. Însă, în principal, indiferent de legislaţia in-
criminatoare, alcătuirea obiectului juridic secundar este 
aceeaşi. Aceasta se datorează inspirării legiuitorilor din 
diferite state din aceleaşi surse. Astfel, de exemplu, 
conform lit.a) art.3 din Protocolul la Convenţia ONU 
din 15.11.2000, „expresia «trafic de persoane» indică 
recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau pri-
mirea de persoane, prin ameninţare de recurgere sau 
prin recurgere la forţă ori la alte forme de constrângere, 
prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de autoritate sau 
de o situaţie de vulnerabilitate ori prin oferta sau ac-
ceptarea de plăţi ori avantaje (subl. ne aparţine – n.a.) 
pentru a obţine consimţământul unei persoane având 
autoritate asupra alteia în scopul exploatarii”. Prevederi 
similare se conţin la lit.a) art.4 al Convenţiei Consiliu-
lui Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe 
umane, adoptată la 03.05.200517, precum şi la alin.(1) 
art.2 al Directivei 2011/36/UE din 05.04.2011.

Din perspectiva celor consemnate mai sus, vom se-
lecta aleatoriu exemplul infracţiunii prevăzute la art.186 
CP BH. În cazul acestei fapte infracţionale, acţiunea 
sau inacţiunea adiacentă este redată prin sintagma „prin 
ameninţare sau folosirea violenţei ori a altor forme de 
constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de 
putere sau de poziţie de vulnerabilitate sau prin oferirea 
sau primirea de plăţi sau beneficii pentru a obţine con-
simţământul unei persoane care deţine controlul asupra 
unei alte persoane”. Într-un mod similar, este descrisă 
acţiunea sau inacţiunea adiacentă din cadrul faptei spe-
cificate la alin.(1) art.1 din Legea Ghanei cu privire la 
combaterea traficului de persoane din 2005: „prin (a) 
ameninţări, violenţă sau alte forme de constrângere, ră-
pire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere sau exploatare 
a vulnerabilităţii, ori (b) darea sau primirea de plăţi sau 
beneficii pentru a obţine consimţământul”18. Afinitate 
comportă şi descrierea acţiunii sau inacţiunii adiacen-
te din cadrul faptei prevăzute la art.110/a CP Al: „prin 
ameninţare sau folosirea forţei ori a altor forme de con-
strângere, prin răpire, fraudă, abuz de serviciu sau pro-
fitarea de condiţia socială, fizică ori psihologică sau de 
acordarea ori primirea de plăţi sau beneficii, în scopul 
de a obţine consimţământul unei persoane care contro-
lează o altă persoană”.

Concluzia care se impune este că obiectul juridic 
secundar al infracţiunilor în cauză îl constituie relaţiile 
sociale cu privire la: libertatea psihică a persoanei (în 
cazul în care infracţiunea de trafic de persoane presu-
pune ameninţarea sau exercitarea altor forme de con-
strângere psihică); integritatea corporală sau sănătatea 
persoanei (în ipoteza în care infracţiunea de trafic de 
persoane presupune aplicarea violenţei ori exercitarea 
altor forme de constrângere fizică); libertatea fizică a 
persoanei (în cazul în care infracţiunea de trafic de per-
soane presupune răpirea victimei); libertatea manifes-



69

Nr. 8, 2012 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

tării de voinţă (în situaţia în care infracţiunea de trafic 
de persoane presupune fraudă sau înşelăciune); exerci-
tarea corectă a funcţiei în cadrul unei autorităţi publice 
(în cazul în care infracţiunea de trafic de persoane pre-
supune abuzul de putere); probitate (în ipoteza în care 
infracţiunea de trafic de persoane presupune abuzul de 
poziţia de vulnerabilitate a victimei); exercitarea corec-
tă a controlului asupra unei persoane aflate sub autori-
tatea altcuiva (în situaţia în care infracţiunea de trafic 
de persoane presupune oferirea sau primirea de plăţi 
sau beneficii pentru a obţine consimţământul unei per-
soane care deţine controlul asupra unei alte persoane).

În alt context, precizăm că, spre deosebire de infrac-
ţiunea de trafic de persoane adulte, infracţiunea de tra-
fic de minori (trafic de copii) are un obiect juridic com-
plex nu în ipoteza de variantă-tip a infracţiunii, dar în 
ipoteza de variantă agravată a infracţiunii. O asemenea 
stare de lucruri derivă din prevederile instrumentelor 
normative internaţionale specificate mai sus. Astfel, în 
conformitate cu lit.c) art.3 din Protocolul la Convenţia 
ONU din 15.11.2000, „recrutarea, transportarea, tran-
sferul, adăpostirea sau primirea unui copil în scopul 
exploatarii este considerată trafic de persoane, chiar 
dacă făptuitorii nu fac apel la nici unul dintre mijloace-
le menţionate la lit.a) din prezentul articol”. Prevederi 
similare conţin lit.c) art.4 al Convenţiei Consiliului Eu-
ropei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 
adoptată la 03.05.2005, precum şi alin.(5) art.2 al Di-
rectivei 2011/36/UE din 05.04.2011.

După această clarificare, vom alege aleatoriu exem-
plul infracţiunii specificate la alin.(2) art.1721 CP Ge. 
În ipoteza în cauză, acţiunea sau inacţiunea din cadrul 
faptei corespunzătoare se exprimă în constrângere, şan-
taj, înşelăciune, aplicarea violenţei periculoase pentru 
viaţă şi sănătate, ameninţarea cu violenţa periculoasă 
pentru viaţă şi sănătate ori abuzul de putere. De aseme-
nea, în cazul infracţiunii prevăzute la alin.(3) art.128/b 
CP Al., acţiunea sau inacţiunea adiacentă este redată 
prin sintagma „prin maltratare sau prin violenţă fizică 
ori psihică”. Doar abuzul de putere reprezintă acţiunea 
adiacentă în ipoteza infracţiunii specificate la alin.(2) 
art.133 RK.

Concluzia care se impune este că obiectul juridic 
secundar al infracţiunii de trafic de minori (trafic de 
copii) îl constituie relaţiile sociale cu privire la: liber-
tatea psihică a persoanei (în cazul în care infracţiunea 
de trafic de minori (trafic de copii) presupune amenin-
ţarea cu violenţa periculoasă pentru viaţă şi sănătate, 
alte forme de constrângere (violenţă) psihică sau şan-
taj); integritatea corporală sau sănătatea persoanei (în 
situaţia în care infracţiunea de trafic de minori (trafic de 
copii) presupune aplicarea violenţei periculoase pentru 
viaţă şi sănătate ori alte forme de constrângere (vio-
lenţă) fizică); exercitarea corectă a funcţiei în cadrul 
unei autorităţi publice (în ipoteza în care infracţiunea 
de trafic de minori (trafic de copii) presupune abuzul 
de putere); libertatea manifestării de voinţă (în situaţia 
în care infracţiunea de trafic de minori (trafic de copii) 
presupune înşelăciune); integritatea fizică sau psihică 

(în cazul în care infracţiunea de trafic de minori (trafic 
de copii) presupune maltratare).

În altă ordine de idei, reamintim că, în funcţie de na-
tura – nematerială sau materială – a obiectului infracţi-
unii, deosebim obiectul juridic al infracţiunii şi obiectul 
material al infracţiunii. La obiectul juridic al infracţiu-
nilor privind traficul de persoane în dreptul comparat, 
ne-am referit supra. În continuare, atenţia ne va fi axată 
asupra obiectului material al acestor infracţiuni.

În general, aşa cum susţine S.Brînza, obiectul ma-
terial al infracţiunii constă în entitatea materială asupra 
căreia se în dreaptă influenţarea nemij locită infracţiona-
lă, prin al cărei inter me diu se aduce atingere obiectului 
juridic al infracţiunii19.

În literatura de specialitate, au fost enunţate opi-
nii litigante în privinţa conţinutului şi configuraţiei 
obiectului material al infracţiunilor privind traficul de 
persoane. De exemplu, D.А. Dușko consideră per-
soana traficată obiect material al infracţiunii prevăzu-
te la art.1271 CP FR20. O părere apropiată o exprimă         
М.А. Kaufman şi С.Iu. Iușenkova21. Nu putem accepta 
o asemenea abordare: descrierea elementelor şi sem-
nelor constitutive ale infracţiunii nu trebuie să se facă 
din perspectiva eminamente antisocială a făptuitorului, 
care, într-adevăr, priveşte victima ca pe un bun animat, 
care nu are dreptul să-şi decidă propria soartă. Susţi-
nem opiniile lui V.М. Gammaev22 şi N.G. Kulakova23, 
care afirmă că nu este etic a utiliza noţiunea de ,,bun” în 
raport cu o persoană, chiar dacă aceasta este traficată. 
Considerăm că, în toate cazurile, descrierea elemente-
lor şi semnelor constitutive ale infracţiunii urmează a se 
face de pe poziţia societăţii care este exponentul ordinii 
de drept apărate împotriva manifestărilor infracţionale. 
Cum să nu ne amintim în context de cele menţionate 
de Е.А. Frolov: „Noţiunea «obiectul material al infrac-
ţiunii» trebuie neapărat delimitată de noţiunea «victi-
ma infracţiunii», în spatele căreia se află figura acelui 
participant la relaţia socială, ale cărui facultăţi sociale, 
interese s-au dovedit a fi vătămate, ştirbite ca rezultat al 
săvârşirii infracţiunii24. De aceea, subscriem punctelor 
de vedere ale lui G.C. Zaharia25 şi M.G. Zoană26, care 
opinează că obiectul material al infracţiunilor privind 
traficul de persoane îl reprezintă corpul persoanei trafi-
cate, atunci când acesta suferă o influenţare directă din 
partea făptuitorului.

Însă această viziune asupra configuraţiei obiectului 
material al infracţiunilor privind traficul de persoane nu 
este una completă. O completează G. Paraschiv, atunci 
când susţine că obiectul material al infracţiunilor pri-
vind traficul de persoane îl reprezintă nu numai corpul 
persoanei traficate, asupra căreia se exercită violenţe 
sau alte acte de constrângere care vatămă integritatea 
fizică, dar şi sumele de bani ori alte foloase materia-
le oferite, date, acceptate sau primite pentru obţinerea 
consimţământului persoanei ce are autoritate asupra 
victimei27. Într-adevăr, de cele mai dese ori, atunci când 
în doctrina penală se caracterizează obiectul material al 
infracţiunilor privind traficul de persoane, este menţi-
onat doar corpul persoanei, însă, oarecum nejustificat, 
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se face abstracţie de foloasele materiale oferite, date, 
acceptate sau primite pentru obţinerea consimţământu-
lui persoanei ce are autoritate asupra victimei. Astfel, 
caracterizarea este incompletă, scăpându-se din vedere 
că, în contextul infracţiunilor privind traficul de persoa-
ne, una dintre modalităţile acţiunii adiacente o repre-
zintă oferirea, darea, acceptarea sau primirea de foloase 
materiale pentru obţinerea consimţământului persoanei 
ce are autoritate asupra victimei.

În încheierea acestei investigaţii, se impun anumite 
concluzii privind analiza obiectului juridic şi obiectului 
material al infracţiunilor privind traficul de persoane în 
dreptul comparat:

1) chiar dacă concepţia relaţional-valorică a obiec-
tului juridic al infracţiunii nu este consacrată în siste-
mele de drept ale tuturor statelor, este incontestabil că 
clasificarea infracţiunilor în partea specială a legilor pe-
nale din practic toate statele lumii se face în funcţie de 
obiectul juridic al infracţiunii; mai bine zis, în funcţie 
de valorile sociale fundamentale reprezentând obiectul 
juridic generic al infracţiunii;

2) este pe deplin justificată incriminarea separată a 
faptei de trafic de fiinţe umane şi a faptei de trafic de 
copii în capitole diferite ale părţii speciale a Codului 
penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;

3) până la o eventuală modificare a denumirii cap. 
III al părţii speciale a Codului penal, anume relaţiile so-
ciale cu privire la libertatea, cinstea şi demnitatea per-
soanei sunt cele care formează obiectul juridic generic 
al infracţiunii prevăzute la art.165 CP RM;

4) numai în cazul în care se dovedeşte că libertatea 
fizică, cinstea (onoarea) şi demnitatea persoanei sunt 
vătămate sau periclitate inevitabil, se poate atesta te-
meiul aplicării răspunderii pentru infracţiunile privind 
traficul de persoane. În absenţa unei asemenea împreju-
rări, răspunderea pentru infracţiunile în cauză nu poate 
fi aplicată.

Note:

1 Марахтанова Е.А., Преступления против свободы 
личности: вопросы законодательной регламентации и 
квалификации: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук, Са-
мара, 2006, c.7.

2 Снахова М.Р., Уголовно-правовая охрана личной сво-
боды: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук, Москва, 2002, 
c.18.

3 Клименко А.В., Объективные и субъективные при-
знаки похищения человека, Юнити-Дана, Москва, Закон 
и право, 2003, c.9.

4 Anti-Slavery Day Act 2010 // http://www.legislation.
gov.uk/ukpga/2010/14/pdfs/ukpga_20100014_en.pdf (vizi-
tat 13.05.2012)

5 Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale omului // http://www.echr.coe.
int/NR/rdonlyres/E7126929-2E4A-43FB-91A3-B2B4F4D-
66BEC/0/ROU_CONV.pdf (vizitat 24.05.2012)

6 Case of Rantsev v. Cyprus and Russia. www.cmiskp.
echr.coe.int (vizitat 24.05.2012)

7 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene // 
http://eur-lex.europa.eu/ro/treaties/dat/32007X1214/htm/
C2007303RO.01000101.htm (vizitat 24.05.2012)

8 United Nations Supplementary Convention on the Abo-
lition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practi-
ces Similar to Slavery // http://www2.ohchr.org/english/law/
slavetrade.htm (vizitat 24.05.2012)

9 Convention for the Suppression of the Traffic in Per-
sons and of the Exploitation of the Prostitution of Others // 
http://www2.ohchr.org/english/law/trafficpersons.htm (vizi-
tat 24.05.2012)

10 Кислова Е.А., Уголовно-правовые средства проти-
водействия рабству и торговле людьми: Автореф. дисс. 
… канд. юрид. наук, Москва, 2005, c.6.

11 Brînza S., Obiectul infracţiunilor contra patrimoniu-
lui, p.354.

12 Hotca A.H., Codul penal. Comentarii şi explicaţii, 
p.216.

13 Brînza S., Unele reflecţii asupra apărării penale a 
libertăţii persoanei împotriva infracţiunii de răpire a unei 
persoane (art.164 CP RM), în Revista Naţională de Drept, 
2008, nr.1, p.8-14.

14 Rusu I., Rusu M.I., Lipsirea de libertate în mod ilegal, 
Universul juridic, Bucureşti, 2010, p.59.

15 Hotca M.A., op.cit., p.1024.
16 Nistoreanu Gh., Boroi A., Drept penal: partea specia-

lă, All Beck, Bucureşti, 2002, p.127.
17 Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva 

traficului de fiinţe umane // http://www.coe.int/t/dg2/traffick-
ing/campaign/Source/PDF_Conv_197_Trafficking_Roma-
nian.pdf (vizitat 10.04.2012)

18 Ghana’s Human Trafficking Law (Act 694) // www.
mowacghana.net/download/Human%20Trafficking%20
Act.pdf (vizitat 24.05.2012)

19 Brînza S., Obiectul infracţiunilor contra patrimoniu-
lui, p.114.

20 Душко Д.А., Уголовно-правовая характеристика 
торговли людьми: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук, 
Краснодар, 2009, c.8.

21 Кауфман М.А., Юшенкова С.Ю., О предмете пре-
ступления, предусмотренного ст.1271 «Торговля людь-
ми» УК РФ, în Российская юстиция, 2008, № 10, c.36-
39.

22 Гаммаев В.М., Особенности объекта уголовно-
правовой охраны в составе торговли людьми. Юри-
спруденция в современной России: материалы всерос-
сийской заочной научно-практической конференции (5 
марта 2011 г.). Новосибирск, ЭНСКЕ, 2011, c.170-177.

23 Кулакова Н.Г., Криминологические и уголовно-
правовые меры борьбы с торговлей несовершеннолет-
ними: Дисс. … канд. юрид. наук, Москва, 2000, c.70-71.

24 Фролов Е.А., Объект уголовно-правовой охраны и 
его роль в организации борьбы с посягательствами на 
собственность: Дисс. … канд. юрид. наук, Свердловск, 
1971, c.320.

25 Zaharia G.C., Traficul de persoane: Rezumat al tezei 
de doctorat, Bucureşti, 2011, p.8-9.

26 Zoană M.G., Traficul de persoane, p.20.
27 Paraschiv G., Traficul de persoane, Ars Academica, 

Bucureşti, 2008, p.9.



71

Nr. 8, 2012 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

D

SUMMArY
Each of us is or will be employee or employer. From this reason the study and the creation of the 

best healthy and comfortable working conditions is a priority for both parties. Following the above 
mentioned, we can say that it is necessary to elaborate and implement a national working program 
in the health and safety area for the optimization and connection of the work health and safety policy 
in accordance to the labor standards of the European Union. It should include: goals, objectives and 
indicators of progress in the safety area of the workplace, implemented by the central and local ad-
ministration bodies.

transformare a lumii înconjurătoare pentru a-şi asigu-
ra existenţa, datează primele preocupări de îmbunătă-
ţire a condiţiilor de muncă. Și dacă, inițial, cercetările 
din domeniu au fost orientate spre studierea efortului 
muscular, treptat, conceptul s-a lărgit, tot mai multe 
ştiinţe fiind preocupate de relaţia om–mașină–mediu: 
medicina, antropologia, sociologia, psihologia, ştiin-
ţele economice. Fiecare dintre acestea a analizat im-
pactul dintre om şi elementele procesului de muncă 
din propriul punct de vedere, căutând soluţii pentru 
protejarea salariatului odată cu creşterea productivi-
tăţii muncii sale.

Cu cât procesele de muncă au devenit mai comple-
xe, mai automatizate, cu atât a crescut şi riscul pentru 
lucrător de a se accidenta, de a se îmbolnăvi şi de a 
muri. Mult timp, opinia cea mai răspândită a fost că 
accidentele de muncă sunt inevitabile, că ele repre-
zintă o fatalitate care nu poate fi ocolită. Treptat însă, 
s-a ajuns la concluzia că înseşi uneltele, materialele 
de prelucrare, mediul în care activează salariatul sunt 
cele care generează pericole şi că nu poate fi vorba, 
pur şi simplu, de destinul individului.

Cazurile de accidente au început să se intensifice ca 
urmare a automatizării procesului de muncă, uzinele 
devenind adevărate unităţi de producţie, dar şi cauza-
toare permanente de accidente. Primele reglementări 
dispersate pe tema prevenirii accidentelor de muncă 
au apărut în statele industriale în sec. al XlX-lea, pri-
mele congrese pentru securitatea muncii s-au desfă-
şurat la Paris (1889), Berna (1897) şi Milano (1894), 
iar în 1889 s-a constituit Asociaţia pentru prevenirea 
accidentelor la fabrici.

Conferinţa internaţională a muncii din 1918 de la 
Geneva a decis înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale 
a Muncii, cu rolul de a elabora norme, recomandări şi 
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convenţii în acest domeniu. Evoluția reglementărilor 
în materie ale OIM a urmat două direcții: 

extinderea sferei de aplicare a măsurilor de – 
protecție, inclusiv cu privire la adolescenți, tineri și 
femei;

– diversificarea metodelor de protecție (de la inter-
zicerea utilizării unor produse și reglementarea severă 
a normelor de protecție a muncii până la norme care 
să diminueze sau să elimine ritmul excesiv sau stresul 
care, la rândul lor, provoacă accidente de muncă sau 
boli profesionale)1.

Pentru OIM și pentru Uniunea Europeană, ca și 
pentru orice stat, rămâne nesoluționată problema iden-
tificării unui echilibru între necesitatea asigurării unei 
protecții corespunzătoare a lucrătorilor și costurile 
asigurării securității și sănătății acestora, în condițiile 
unei economii tot mai competitive și globalizate. Po-
trivit doctrinei2, activitatea OIM în această materie se 
fundamentează pe trei mari principii:

munca trebuie efectuată într-un mediu salubru, - 
corespunzător, sănătos;

condițiile de muncă trebuie să fie în concordanță - 
cu binele și cu demnitatea lucrătorului;

munca trebuie să ofere veritabile posibilități - 
pentru ca salariatul să se realizeze profesional și să se 
dezvolte pentru a putea servi societatea.

 În acest domeniu, OIM a elaborat instrumente 
internaționale care se referă la protecția unor riscuri 
determinate, protecția muncii în diferite ramuri de ac-
tivitate. Astfel, Conferinţa generală din anul 1947 a 
OIM a adoptat Convenţia nr.81 privind organizarea 
inspecţiei muncii în industrie şi comerţ, care repre-
zintă acordul de bază în materia securităţii muncii, 
servind ca model pentru majoritatea reglementărilor 
naţionale moderne. În anul 1969, OIM a adoptat Con-
venţia nr.129, cu aceleași recomandări pentru inspec-
ţia muncii în agricultură. 

in momentul în care omul a început să munceas-
că, adică să desfăşoare conştient o activitate de 
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În context mai amintim: Tratatul de la Roma din 
anul 1957, Cartea Albă a Comunităţii Europene din 
anul 1985 şi unele directive ce fac referiri la necesita-
tea armonizării legislaţiei statelor membre în toate do-
meniile, inclusiv în domeniul muncii. Așa, bunăoară, 
art. 100 A din Tratatul de la Roma prevede că statele 
se angajează să promoveze ameliorarea mediului de 
muncă pentru a proteja securitatea şi sănă tatea lucră-
torilor prin dispoziţii minimale, aplicabile progresiv. 

Este de menționat, în această ordine de idei, Di-
rectiva-cadru nr.391/1989 a Uniunii Europene care 
promovează îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în 
muncă pentru muncitorii din sectorul public şi pri-
vat, stabilind principiile generale de prevenire, care 
constau în evitarea riscurilor; evaluarea corectă a ris-
curilor care nu pot fi evitate; combaterea riscurilor la 
sursă; adaptarea muncii la om şi la progresul tehnic; 
înlocuirea pericolelor majore prin altele mai reduse; 
promovarea politicii de prevenire în mod coerent; 
prioritatea măsurilor de protecţie colectivă în raport 
cu cele individuale şi elaborarea corespunzătoare a 
instrucțiunilor de protecţie a muncii.  

Pentru punerea în aplicare a acestor principii, au 
fost adoptate directive speciale care acoperă ansam-
blul riscurilor pentru toţi lucrătorii şi conţin dispoziţii 
minimale de securitate şi sănătate referitor la: utili-
zarea echipamentului individual de muncă; locul de 
muncă; folosirea echipamentelor tehnice în timpul 
lucrului; ma nipularea manuală a greutăţilor; echi-
pamentele cu ecrane de vizua lizare; lucrul cu agenţi 
cancerigeni; expunerea la agenţi biologici; șantierele 
de muncă; semnalizările de securitate; protecţia lucră-
toarelor gravide; lucrătorii industriilor extractive prin 
foraj; personalul din industria extractivă şi pentru per-
sonalul de la bordul navelor de pescuit.

Fiecare dintre noi suntem sau urmează să fim an-
gajatori sau salariați, de aceea crearea celor mai bune 
condiții de muncă și respectarea acestora este o prio-
ritate pentru ambele părți. Anume acesta a fost moti-
vul încercării noastre de a aborda mai detaliat unele 
aspecte ale accidentelor de muncă.

Dicționarul explicativ al limbii române definește 
accidentul ca eveniment fortuit, imprevizibil, care în-
trerupe mersul normal al lucrurilor, provocând avarii, 
răniri, mutilări sau chiar moartea. Deși noțiunea de 
„accident” include intervenția întâmplării (se și spu-
ne „accidental” în sens de „întâmplător”), în realitate 
rolul întâmplării nu este atât de mare, cum ar putea 
să pară la prima vedere. În general, accidentele au la 
bază cauze precise, care țin de factorul uman. Înlătu-
rarea acestor cauze se poate realiza astfel fiind posibi-
lă reducerea numărului de accidente. 

Lipsa practicii judiciare şi preocupările doctrinare 
reduse fac dificilă delimitarea accidentelor de muncă 

de alte evenimente în care survine lezarea organismu-
lui sau decesul, fiind imposibilă elimi narea acestor 
deficienţe prin analiza doar a reglementărilor din do-
meniu. Sensul noţiunii „accident de muncă” diferă în 
funcţie de pe rioade şi reglementările legislative, însă 
în ultimele decenii s-a insistat asupra uniformizării 
conceptului la nivel mondial şi european. În context, 
Conferinţa internaţională pentru statistica muncii care 
s-a desfășurat la Geneva, în anul 1982, a definit ac-
cidentul de muncă drept: „acci dent apărut în cursul 
proceselor de muncă ce pot avea ca efect rănirea per-
soanei, boala sau decesul”. 

Legislaţiile ţărilor europene au definit în mod dife-
rit accidentul de muncă: „un eveniment brusc, anormal 
şi exterior care produce o leziune corporală” (Belgia); 
„vătămarea sănă tăţii provocată de o cauză exterioară, 
independentă de voinţa per soanei respective” (Cehia) 
şi „accidentul neaşteptat provocat de o cauză exteri-
oară în legătură cu munca (Polonia)”3.

Din definiţiile aduse privind accidentul de mun-
că desprindem principalele elemente necesare pentru 
constatarea acestuia, cu analiza lor ulterioară: 

vătă marea organismului;- 
calitatea persoanei accidentate; - 
timpul;- 
locul producerii. - 

Vătămarea organismului presupune o atingere vi-
olentă adusă integrităţii persoanei, care lezează una 
sau mai multe funcţii biologice. Caracterul brusc şi 
exterior al lezării diferenţiază accidentul de boala pro-
fesională. Normele metodologice privind declararea 
şi cercetarea accidentelor de muncă definesc noţiunea 
„vătămare violentă a organismului” în sensul afectării 
integrităţii anatomo-funcţionale: cu efecte imediate 
asupra stării persoanei accidentate, care are drept con-
secinţă o leziune fizică acută a corpului (fractură, con-
tuzie, luxaţie, inflamaţie, entorsă); un efect negativ şi 
acut generat de expunere instantanee cu leziuni mul-
tiple (asfixie, electrocutare, înec); pierderea ori dere-
glarea unui simţ, aparat sau sistem al organismului; 
trauma neuropsihică cauzată de leziuni fizice, dere-
glări senzoriale, climatul psihosocial sau intoxicaţiile 
acute (tulburări respiratorii cauzate de explozie, irita-
ţii din cauza unor gaze, suprasolicitarea organismului 
la eforturi suplimentare mari).

Factorii care provoacă vătămarea organismului 
sunt foarte diverși, majoritatea constând în vătămări 
mecanice (striviri, căderi, tăieturi, contuzii, fracturi, 
înţepături), şocuri termice (flacără, obiecte incan-
descente, radiaţii, aer fierbinte, arc voltaic); chimice 
(substanţe toxice sau caustice); electrice (arsuri sau 
electrocutări) etc.

Calitatea persoanei accidentate constituie un alt 
element caracteristic accidentului de muncă, presu-
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punând un subiect pasiv calificat, delimitat de preve-
derele legale, pe baza raporturilor de muncă. Este de 
remarcat în acest sens că, potrivit Hotărârii Guvernu-
lui Republicii Moldova nr.1361 din 22.12.2005, este 
considerat accident de muncă accidentul suferit de un 
salariat, de un student în timpul prestării muncii, în 
timpul instruirii de producție sau în timpul practicii 
profesionale.

Timpul în care se produce accidentul este un alt 
element caracteristic accidentului de muncă. Din acest 
punct de vedere, este calificat ca accident de muncă 
vătămarea ce are loc:

în timpul procesului de muncă;- 
în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu - 

(inclusiv în afara programului obişnuit de lucru), pre-
cum și al sarcinilor de stat sau obşteşti;

 înainte de începerea sau după încetarea lucru-- 
lui;

în timpul pauzelor ce au loc în desfăşurarea pro-- 
cesului de muncă;

 în timpul deplasării de la serviciu la domiciliu, - 
și invers;

în timpul programului oficial de lucru, pentru - 
activităţi ce nu au legătură cu procesul muncii, dacă 
evenimentul s-a produs la un loc de muncă;

în timpul îndeplinirii practicii profesionale pen-- 
tru studenți, elevi și ucenici sau a vizitelor cu caracter 
didactic.

Locul în care se produce este al patrulea element de-
terminant al accidentului de muncă. Pentru ca un acci-
dent să fie considerat accident de muncă, acesta trebuie 
să se producă la locul de muncă. Sub aspect juridic, 
prin loc de muncă se înţelege incinta unităţii respective 
și punctele de lucru care aparţin aceleiaşi unităţi, dar 
sunt plasate în alte locuri din aceeaşi localitate sau în 
alte localităţi. Pentru conducătorii mijloacelor de trans-
port și mecanizatori agricoli, locul de muncă este nu 
numai incinta unităţii la care sunt încadraţi în muncă, 
ci și mijlocul de transport cu care lucrează. Prin exten-
sie, legea acceptă ca accident de muncă și evenimentele 
produse pe traseul de deplasare de la locul de muncă la 
domiciliu și invers, dacă se încadrează în timpul consi-
derat suficient parcurgerii acestuia.

A se remarca că accidentele de muncă, în funcție 
de gravitate, se divizează în:

a) accident care produce incapacitate temporară 
de muncă – eveniment ce a provocat pierderea parţi-
ală sau totală de către salariat a capacităţii de muncă 
pentru un interval de timp de cel puţin o zi, cu carac-
ter reversibil după terminarea tratamentului medical, 
confirmată de instituţia medicală în modul stabilit:

b) accident grav – eveniment care a provocat vă-
tămarea gravă a organismului salariatului, confirmată 
de instituţia medicală în modul stabilit;

c) accident mortal – eveniment care a cauzat, ime-
diat sau după un anumit interval de timp de la produ-
cerea lui, decesul salariatului, confirmat de instituţia 
de expertiză medico-legală în modul stabilit.

Cunoaşterea cauzelor accidentelor de muncă este 
necesară în vederea luării celor mai adecvate măsuri 
de prevenire cu privire la proiectare, utilare, instruire, 
echipamente individuale de protecţie, disciplină şi alţi 
factori cu rol cauzal sau favorizator. Cercetarea eti-
ologică presupune cooperarea mai multor organe de 
specialitate, pe durată semnificativă și pe eşantioane 
reprezentative.

Conferinţa internaţională a statisticilor de muncă 
din anul 1923, organizată de Biroul Internaţional de 
la Geneva, a stabilit că accidentele se datorează în or-
dine descrescătoare: mijloacelor de transport, explo-
zivelor, incendiilor, substanţelor toxice, electricității, 
căderii persoanelor, mişcării obiectelor, uneltelor de 
mână şi animalelor. Ulterior se considera că produ-
cerea accidentelor era provocată de: folosirea unor 
instrumente fără dispozitivele cele mai adecvate, cu 
defecţiuni sau de către persoane neautorizate; mate-
riale şi utilaje defecte ori neprotejate; echipament de 
protecţie insuficient; spaţiu de lucru aglomerat; viteză 
de lucru neadecvată; lumină slabă şi ventilaţie neco-
respunzătoare.

 În perioadele următoare a dominat ideea precum 
că omul însuși este cauza accidentelor, dar acesta era 
un concept vag care încearca să motiveze accidentul 
printr-o greşeală, neglijenţă, ignoranţă, lipsă de pri-
cepere, defecte corporale, distracţie, inaptitudine sau 
act periculos al victimei, pentru ca după un timp să se 
concluzioneze că 88% din accidente sunt cauzate de 
acte umane periculoase, conform teoriei dominoului 
şi a coincidenței dintre o acţiune periculoasă a omului 
şi o condiţie periculoasă4. O altă teorie, cea „Maria-
nă” susţine chiar repetarea accidentelor la persoanele 
predispuse, cu  caracteristici psihice individuale în-
născute, nemodificabile şi neinvestigabile doar prin 
metode psihometrice, deoarece acestea țin în principal 
în temperament, atenţie, emotivitate şi gândire rigi-
dă. Investigarea trăsăturilor globale ale personalităţii 
a permis nuanţarea în sensul unei susceptibilităţi la 
accidentare, în care caracteristicile individuale nu mai 
sunt considerate cauze ale accidentelor, ci condiţii ce 
pot favoriza producerea acestora.

Şcoala behavioristă justifică mecanismul produ-
cerii accidentelor prin comportamentul neadecvat, 
rezultat din interacţiunea comportamentelor impre-
vizibile cu variabilele situaţionale specifice muncii. 
Perioada contemporană a fost marcată de teoria ca-
uzalităţii şi erorii umane, promovată de D.Petersen, 
axată pe ideea că toate accidentele reprezintă rezulta-
tul unor erori umane, întrucât „orice situaţie poate fi 
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periculoasă dacă se acţionează suficient de periculos, 
dar orice condiţie poate deveni nepericuloasă dacă se 
acţionează suficient de prudent”5.

Pentru producerea unui accident de muncă este ne-
cesară acțiunea simultană a doi factori de risc, unul 
obiectiv şi altul subiectiv, ultimul constând cel puţin 
în prezenţa accidentatului într-o zonă periculoasă. 
Aceste cauze potenţiale minime reprezintă însă ulti-
ma verigă a unor adevărate înlănţuiri de manifestări 
ale diverşilor factori de risc prezenți într-un sistem de 
muncă6. 

 În decursul timpului, în actele normative 
naționale s-au folosit diferite formulări referitoare 
la accidentele de muncă. Astfel, în Regulamentul 
privind modul de cercetare a accidentelor de muncă 
aprobat prin Hotarărea Guvernului Republicii Mol-
dova nr.1361 din 22.12.2005, pct.3, se menționează7: 
„Prin accident de muncă se înţelege un eveniment 
care a produs vătămarea violentă a organismului sa-
lariatului (leziune, stres psihologic, electrocutare, 
arsură, degerare, asfixiere, intoxicaţie acută, leziuni 
corporale provocate de insecte şi animale, de cala-
mităţi naturale etc.), ca urmare a acţiunii unui factor 
de risc (însuşire, stare, proces, fenomen, comporta-
ment) propriu unui element al sistemului de muncă 
(executant, sarcini de muncă, mijloace de producţie, 
mediu de muncă) şi care a condus la pierderea tem-
porară sau permanentă a capacităţii de muncă ori la 
decesul salariatului”.

În continuare, sunt enumerate momentele când 
accidentele survenite sunt considerate accidente de 
muncă:

a) în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă sau obli-
gaţiilor de serviciu;

b) înainte de începerea sau după încetarea lucrului, 
când salariatul se deplasează de la intrarea în incinta 
întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (în continuare – 
unitate) până la locul de muncă, şi invers, îşi schimbă 
îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de 
protecţie şi de lucru, şi invers, preia sau predă locul de 
muncă şi mijloacele de producţie; 

c) în timpul pauzelor stabilite, când salariatul se 
află pe teritoriul unităţii sau la locul de muncă, pre-
cum şi în timpul frecventării încăperilor sanitaro-igi-
enice sau auxiliare;

d) în timpul deplasării de la domiciliu la lucru, şi 
invers, cu transportul oferit de unitate, în modul stabi-
lit, precum şi în timpul îmbarcării sau debarcării din 
acest mijloc de transport;

e) în timpul deplasării la unitatea în care este în-
cadrat salariatul, până la locul de muncă, organizat în 
afara teritoriului unităţii, sau până la o altă unitate, şi 
invers, pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă sau 
a obligaţiilor de serviciu, în timpul util pentru aceasta 

şi pe traseul stabilit al deplasării, indiferent de modul 
de deplasare sau mijlocul de transport utilizat;

f) în cadrul participării la acţiuni culturale, spor-
tive sau la alte activităţi organizate de unitate în baza 
ordinului sau dispoziţiei emise de angajator;

g) în cadrul acţiunii întreprinse din proprie iniţia-
tivă pentru prevenirea sau înlăturarea unui pericol ori 
pentru salvarea altui salariat de la un pericol în cir-
cumstanţele specificate la literele a), b), c), d) şi f) ale 
prezentului punct;

h) în timpul instruirii de producţie sau practicii 
profesionale în bază de contract încheiat între anga-
jator şi instituţia de învăţământ, între angajator, elevi 
şi studenţi.

 Noţiunea de ,,accident de muncă” definită în pre-
zentul Regulament pentru prima dată prevede că vătă-
marea violentă a organismului salariatului, provocată 
de accidentul psihic, poate fi calificată ca accident de 
muncă.

Stresul psihic reprezintă un ansamblu de reacţii 
ale persoanei faţă de particularităţile interacţiunii în-
tre individ şi lumea înconjurătoare. Stresul este legat 
de activitatea administrativă şi de dispecerat, de efor-
tul fizic etc. Businessmanul este supus stresului prin 
presiunea permanentă a clienţilor sau concurenţilor, 
angajatorul – din partea subalternilor (sau viceversa), 
dispecerul aeroportului care este conştient de faptul 
că sustragerea atenţiei doar pe un moment se poate 
solda cu moartea a sute de persoane. S-a constatat că 
problemele emoţionale constituie cele mai frecvente 
cauze de pierdere a capacităţii de muncă. În ultimul 
timp, cercetătorii acordă o atenţie sporită urmărilor 
negative ale stresului provocat de activitatea de pro-
ducţie. În lume milioane de oameni mor anual din 
cauza dereglării funcţiei sistemului cardiovascular. 
Cauzele principale ale apariţiei acestor dereglări le 
constituie tensiunea emoţională, conflictele interper-
sonale, relaţiile de muncă încordate. 

În lileratura juridică, s-a exprimat opinia cu privire 
la apariţia unor afecţiuni psihice şi fizice după diferite 
intervale de timp de la accident, introducându-se între 
acestea emoţia puternică sau spaima şi considerân-
du-se că leziunea se poate manifesta după un anumit 
interval de timp, în funcţie de particularităţile pato-
logice, anatomice sau fiziologice. Opinii similare au 
fost exprimate în cazul agravării subsecvente a vătă-
mării, reapariţiei unei afecţiuni vechi sau declanşării 
unei boli psihice, inclusiv slăbirea memoriei şi aten-
ţiei, apariţia unor dureri de cap sau amețeli. În toate 
aceste cazuri, este însă necesară o analiză ştiinţifică şi 
concluzii medicale certe cu privire la existenţa cauza-
lităţii şi cauza determnantă8.

Una dintre circumstanţele de bază prin care trau-
mele sunt încadrate în categoria accidentelor de mun-
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că este locul unde a fost suferită trauma (teritoriul în-
treprinderii, şantier, încăperi auxiliare). Prin noţiunea 
de ,,teritoriu al întreprinderii” se înţelege suprafaţa 
lotului de pământ repartizat, ca regulă, acesta dispune 
de o îngrădire vizibilă. La cercetarea accidentului se 
ţine cont de planul general al întreprinderii, aprobat în 
modul stabilit. 

Anumite impedimente apar la stabilirea terito-
riului întreprinderii agricole, adică a masivului de 
pământ repartizat, unde, în afară de câmpuri, livezi, 
sunt amplasate blocuri administrative şi de producţie, 
iar uneori și încăperi de locuit. În aceste cazuri, nu 
se cercetează ca accident de muncă trauma suferită la 
domiciliu, deşi locuinţa se află pe teritoriul întreprin-
derii agricole. 

Credem că nu este justificată utilizarea termenului 
„teritoriul întreprinderii agricole” în Regulament. În 
cazul dat este mai corect ca în locul termenului „teri-
toriul” să se utilizeze termenul „locul de muncă”. Loc 
de muncă, atât în condiţii urbane, cât şi în condiţii ru-
rale, se consideră locul unde s-ar fi putut afla salariatul 
accidentat în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă sau 
a îndatoririlor de serviciu. Legătura cu procesul mun-
cii explică și faptul că locul muncii nu se limitează la 
incinta unității dacă un asemenea proces, prin specifi-
cul său, depășește acest spațiu9.

Pentru unele profesii şi funcţii, este foarte compli-
cat să se stabilească teritoriul de activitate (de exem-
plu, instalatorii electrici, poştaşii, curierii). Fiecare 
dintre aceştia deservesc un anumit sector al teritoriului 
oraşului, satului. Accidentele suferite de această cate-
gorie de salariaţi în timpul programului de muncă se 
consideră accident de muncă și în aceste împrejurări 
nu contează locul unde salariatul a suferit trauma: pe 
traseul obişnuit al deplasării sau la locul îndeplinirii 
îndatoririlor de serviciu.

 Pentru unele profesii (conducători auto, tracto-
rişti), loc de muncă se consideră toată distanţa parcur-
să în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă. 

Accidentul suferit de salariat în timpul deplasării 
de la domiciliu la serviciu, şi invers, în afara teritoriu-
lui întreprinderii, poate fi cercetat, conform prevederi-
lor Regulamentului, cu condiţia că accidentatul s-a de-
plasat cu transportul acordat de întreprindere. În acest 
sens, nu are importanţă dacă mijlocul de transport a 
aparţinut întreprinderii sau a fost obţinut pe bază de 
contract sau la comanda altei întreprinderi. 

De asemenea, se consideră accident de muncă ac-
cidentul suportat de salariat în timpul îmbarcării sau 
debarcării din acest mijloc de transport. 

În cazul în care salariatul se deplasează de la do-
miciliu la serviciu, sau invers, cu transportul în comun 
sau transportul personal, ori merge pe jos, pe traseul 
obişnuit al deplasării, nu se cercetează ca accident de 

muncă. Acestea se cercetează pe principii generale şi 
se întocmesc procese-verbale de formă liberă.

Un factor important la calificarea accidentului se 
consideră ora producerii acestuia. Se cercetează ac-
cidentele produse pe teritoriul întreprinderii în timpul 
programului de muncă, inclusiv în timpul pauzelor 
stabilite, înainte de începerea şi după încetarea lucru-
lui, precum şi în timpul îndeplinirii orelor suplimen-
tare, în zilele de odihnă şi de sărbătoare.

În numărul persoanelor accidentate se încadrează, 
în primul rând, persoanele cu dreptul la asigurare de 
accidente garantat, prevăzut de legislaţie, salariaţii 
care au încheiat contract de muncă, indiferent de vâr-
stă, loc de muncă, caracterul muncii, durată şi forma 
de plată, salariaţii temporari, sezonieri şi salariaţii 
care prestează munci la angajatori persoane fizice.

În conformitate cu pct.3 din Regulament, una din-
tre condiţiile de calificare a evenimentului ca accident 
de muncă este executarea unor lucrări la dispoziţia ad-
ministraţiei întreprinderii. Însă cum se va proceda în 
cazul în care accidentul s-a produs în timpul execută-
rii unei lucrări ce nu i-a fost încredinţată accidentatu-
lui? De exemplu: în atelier s-a stins lumina, lăcătuşul, 
fără a aştepta sosirea electricianului (ultimul a fost 
solicitat), a încercat să schimbe becul şi a căzut de pe 
scară. În astfel de cazuri, accidentul suferit de salariat 
se consideră accident de muncă. 

Dacă accidentul produs în timpul executării unor 
lucrări pe teritoriul întreprinderii în cadrul programu-
lui de muncă, inclusiv în pauzele stabilite, chiar dacă 
această lucrare nu i-a fost încredinţată salariatului, el 
trebuie considerat accident de muncă. Totodată, tre-
buie să fie respectate următoarele condiţii: munca a 
fost prestată în interesul întreprinderii (chiar şi în ca-
zul în care accidentatul s-a făcut vinovat de acesta) şi 
în timpul cercetărilor nu s-au constatat circumstanţe 
care exclud legătura evenimentului cu procesul de 
producţie.

Accidentul va fi calificat ca accident de muncă 
dacă salariatul a suferit traumă în timpul efectuării 
unor acţiuni din proprie iniţiativă pentru prevenirea 
sau înlăturarea unui pericol sau pentru salvarea altui 
salariat de la un alt accident. În alt mod se cercetează 
situaţia în care accidentul se produce în timpul efec-
tuării de către salariat a unor acţiuni din proprie iniţi-
ativă în afara întreprinderii. Un astfel de accident nu 
constituie accident de muncă, deoarece se consideră 
că salariatul şi-a îndeplinit datoria civică, dar n-a acţi-
onat în interesul întreprinderii sale. Producerea orică-
rui accident de muncă se comunică imediat conducerii 
unității de catre salariați10. 

Teoretic lucrurile sunt aranjate bine, însă în reali-
tate, la o analiză atentă, am ajuns la concluzia că, de 
cele mai dese ori, accidentele de muncă sunt generate 
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de o atitudine necorespunzătoare față de riscuri, de 
încălcări conştiente sau inconştiente ale unor regle-
mentari sau prescripţii tehnice, în cadrul unui proces 
de muncă.

 Practica demonstrează că accidentele, inclusiv ac-
cidentele de muncă, sunt fenomene naturale, deci ele 
pot fi analizate ca efect al uneia sau a mai multe cauze. 
Cauzele producerii accidentelor se regăsesc în situa-
ţii periculoase preexistente în sistemul reprezentat de 
procesul de muncă. 

Rezultă că, într-un sistem complex cum este pro-
cesul de muncă, accidentele de muncă se produc prin 
suprapunerea acţiunii a cel puţin unui element materi-
al periculos cu cel puţin o eroare umană. Găsirea ce-
lor mai eficiente modalităţi pentru evitarea impactului 
celor două categorii este dată de munca de prevenire. 
Cunoscând că nu există activitate care să nu prezin-
te pericole „latente” în desfăşurarea ei, activitatea de 
prevenire a accidentelor se impune de la sine.

Cerinţa de asigurare a unui grad cât mai ridicat de 
securitate în muncă a determinat necesitatea cunoaş-
terii în amănunte a fenomenelor periculoase existen-
te în procesul de muncă, a cauzelor ce pot determina 
declanşarea accidentelor sau îmbolnăvirilor profesio-
nale și a mecanismelor după care acestea se produc. 
Aceste cunoştinţe asigură baza ştiinţifică a activităţii 
de prevenire, componentă a strategiei de dezvoltare a 
fiecărui agent economic. În condiţiile date, prevenirea 
accidentelor de muncă se poate face numai prin găsi-
rea și aplicarea metodelor și mijloacelor de eliminare 
sau diminuare a riscurilor profesionale.

Securitatea muncii constituie un concept de mare 
interes, din cauza efectelor grave pe care le provoacă 
accidentele de muncă integrităţii anatomo-funcţionale 
a omului şi relaţiilor socioeconomice. Astfel, în con-
formitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 
nr.186 din 10.07.2008, angajatorul trebuie să asigure 
condiţii pentru ca fiecare lucrător să beneficieze de o 
instruire suficientă, adecvată, teoretică şi practică în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special 
sub formă de informaţii, instrucţiuni şi/sau lecţii11. 

Prevenirea accidentelor de muncă presupune con-
tinuarea activității de creare a cadrului organizatoric 
adecvat şi asigurarea instrumentelor juridice şi tehnice 
necesare eficientizării activităţii de protecţie a muncii. 
Se mai impune îmbunătăţirea activităţii de cercetare 
a accidentelor de muncă, aplicarea mijloacelor tehni-
co-ştiinţifice în mai mare măsură, corelarea activităţii 
de cercetare propriu-zisă cu aceea a specialiștilor din 
diferite domenii şi dezvoltarea unui sistem informaţi-
onal modern, care să asigure în timp util toate datele 
necesare adoptării deciziilor. Cercetarea accidentelor 

de muncă se face în scopul stabilirii circumstanţelor şi 
cauzelor ce le-au provocat, precum şi al determinării 
măsurilor de prevenire a unor asemenea fenomene12. 

Generalizând materia, putem afirma că accidentul 
de muncă poate fi evitat prin căutarea unor mijloace 
de protecţie avansate. Analizând suficient experiența 
internațională și națională în materie de securitate a 
muncii, am ajuns la concluzia că, pe lângă eforturi-
le depuse de stat pentru ameliorarea condițiilor de 
muncă și intensificarea eforturilor de a minimaliza 
pericolul riscurilor de muncă, este necesară educa-
rea salariaților, astfel încât aceștia să-și însușească un 
comportament adecvat în raport cu pericolele gene-
rate de munca pe care o prestează. În societatea con-
temporană omul este expus unor multiple agresiuni, 
care provin din mediul social, din mediul ambiant sau 
din mediul de muncă. Civilizaţia pe care a creat-o îi 
periclitează viaţa şi sănătatea pe nenumărate căi, de 
aceea a modifica mentalitatea populaţiei care nu mai 
este dispusă să accepte cu resemnare orice i s-ar în-
tâmpla este practic imposibil. Omul cere din ce în ce 
mai mult societăţii, organizaţiilor, să-i creeze condiţii 
pentru a munci şi trăi în siguranţă. 

Note:

1 Popescu Andrei, Dreptul Internațional și Euro-
pean al muncii, ed. a 2-a, editura C.H. Beck, București, 
2008, p.220.

2 Bartolomei de la Cruz H.G., Euzeby A., L’Organisation 
Internationale de Travail, Presses Universitaires de France 
1997, Paris, p.83. 

3 Definiții preluate din lucrarea: Statistici privind acci-
dentele de muncă, Institutul Național de Informare și docu-
mentare, București, 1993, p.293.

4 Heinrich H.W., Industrial Accident Prevention, Editu-
ra Universum, New York, 1982, p.62.

5 http://www.scribd.com/doc/47014082/Modul-6-Ge-
neza-Accidentelor-de-Munca

6 Darabont Al., Pece Şt., Protecţia muncii, Ed. didactică 
şi pedagogică, Bucureşti, 1996, p.49.

7 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 9-12 din 
20.01.2006. 

8 Dorneanu Valer, Bădică Gheorghe, Dreptul muncii, 
Lumina Lex, București, 2002, p.693.

9 Popa Vasile, Răspunderea angajatorului pentru acci-
dentele de muncă, Editura de Vest, Timișoara, 1996, p.13.

10 Dorneanu Valer, Bădică Gheorghe, op.cit., p.691.
11 Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

nr.143-144, art. 587, din 05.08.2008 
12 Codul muncii al RM, art.246 aln. (1), în Monito-

rul Oficial al Republicii Moldova, nr.159-162, art.648 
din 29.07.2003.
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SUMMArY
Foreign investments improve economies in transition as well as the developed ones. Private compa-

nies with foreign investments have increased the efficiency of production and pay wages considerably 
higher. Cash flow and technology make the developing countries part of the economic exchanges on the 
global market, and integrate them much more quickly and effectively in the international trade. The lib-
eralization of FDI regimes and trade have a good impact on the country’s sovereignty, while maintaining 
and even strengthening the capacity of the countries in transition to determine their own future, thus 
making them less vulnerable to external economic shocks.

Although it is believed that the Republic of Moldova represents a relatively small market, without 
concern for investments, we consider that there are conditions for economic growth, as well as to arouse 
the interest of investors. The economic situation is such that allows entrepreneurs to achieve interests 
more than satisfactory. The Constitution of the RM contains a series of articles that refer to a free market, 
making reference to foreign direct investment. 

The legislature considered useful to dedicate explicit provisions to the companies whose share capital 
is held entirely or partly by foreign investors. 

Social capital of enterprises with foreign investment is the expression of the value of all contributions, 
in cash or in kind, with which the investors contribute to the formation of its heritage, to ensure the neces-
sary material means to conduct business and to achieve its goals.

Usually the enterprises with foreign investment are constituted in the form of Joint-Stock Company or 
Limited Liability Company. These kinds being the most attractive because they are known to the legisla-
tion of most of the States, and the associates are responsible for the obligations of the company within 
the limits of the subscribed capital. 

DESPRE  UNELE  PARTICULARITăŢI  ALE 
îNTREPRINDERILOR  CU  INVESTIŢII  STRăINE

oxana TALMACI, 
master în drept (USM)

ramâne teme actuale de studiu atât la nivel teoretic, 
cât şi practic.

 Acest articol reprezintă doar o mică cercetare a 
unor particularităţi ale întreprinderilor cu investiţii 
străine, care combină analiza teoretică – a literaturii 
de specialitate, şi analiza practică – a legistaţiei din 
domeniul investiţiilor străine.

 În conformitate cu prevederile art.126 (1) din Con-
stituţie1, economia Republicii Moldova este economie 
de piaţă, de orientare socială, bazată pe proprietatea 
privată şi pe proprietatea publică, antrenate în con-
curenţă liberă. Acelaşi articol, la alin.(2), stipulează 
expres faptul că statul trebuie să asigure libertatea co-
merţului şi a activităţii de întreprinzător, dar şi invi-
olabilitatea investiţiilor persoanelor fizice şi juridice, 
inclusiv străine.

 Dreptul pozitiv2 defineşte şi dezvoltă noţiunile cu 
care operează Constituţia Republicii Moldova. Prin 
urmare, art.3 din Legea cu privire la antreprenoriat şi 
întreprinderi3 defineşte antreprenoriatul ca fiind acti-
vitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor 
şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de 
asociaţiile acestora în mod independent, din proprie 
iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răs-

e la proclamarea independenţei sale, Republi-
ca Moldova a avut de traversat o perioadă de 

tranziţie de la economia planificată la cea de piaţă, re-
alizând treptat progrese semnificative în eforturile de 
reformare şi de stabilizare a situaţiei economice. Un 
rol important în redresarea economiei naţionale îl au 
investiţiile străine, care servesc drept catalizatori sem-
nificativi pentru economiile dezvoltate, dar mai ales 
pentru cele în tranziţie, din tot estul Europei, dintre 
ele făcând, parte şi Republica Moldova.

 Investiţiile străine contribuie la restructurarea ra-
pidă a economiei ţării-gazdă şi la transformarea aces-
teia, în timp relativ scurt, într-un exportator prestigios 
de bunuri şi mărfuri pe piaţa mondială. Prin aceasta, 
investiţiile străine directe pot grăbi şi influenţa favo-
rabil integrarea pieţelor ţărilor în curs de dezvoltare în 
economia globală. Însă investiţiile pot fi atrase numai 
în cadrul unui climat investiţional adecvat, bazat pe po-
litici şi reforme transparente, coerente şi competitive 
de atragere a capitalului străin.

 Prin urmare, analiza cadrului legislativ şi a clima-
tului investiţional, a politicilor de atragere a investiţi-
ilor, a garanţiilor acordate investitorilor, a particulari-
tăţilor întreprinderilor cu investiţii străine, sunt şi vor 
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punderea lor patrimonială, cu scopul de a-şi asigura 
o sursă permanentă de venituri. În acelaşi context, 
menţionăm că art.3 al Legii cu privire la investiţiile 
în activitatea de întreprinzător4 defineşte investiţii-
le străine drept o totalitate de bunuri (active) depuse 
de un investitor străin în activitatea de întreprinzător 
desfăşurată în Republica Moldova, inclusiv veniturile 
provenite din investiţia sa şi reinvestite în Republica 
Moldova. 

 Legiuitorul a dedicat un capitol întreg investitorilor 
străini şi investiţiilor străine, în cadrul Legii cu privire 
la investiţiile în activitatea de întreprinzător. Conform 
reglementărilor nominalizate, în Republica Moldova, 
pot fi înfiinţate întreprinderi cu investiţii străine sub 
formă de întreprinderi mixte şi întreprinderi cu capital 
străin. Anume la particularităţile acestor două catego-
rii de întreprinderi ne vom referi în continuare.

 Legea5 defineşte întreprinderea ca fiind un agent 
economic cu firmă (titulară) proprie, înfiinţată de an-
treprenor în modul stabilit de legislaţie. Întreprindere 
mixtă este întreprinderea, înfiinţată în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova, al cărei capital social 
este compus parţial din investiţii străine. Întreprinde-
re cu capital străin este întreprinderea, înfiinţată în 
aceleaşi condiţii, însă al cărei capital social este com-
pus exclusiv din investiţii străine. 

Conform Legii cu privire la investiţiile în activita-
tea de întreprinzător, investitorilor străini le sunt des-
chise toate domeniile activităţii economice. De cele 
mai multe ori, investitorii străini preferă să efectueze 
investiţii nu doar constituind noi societăţi comercia-
le, dar şi procurând părţi sociale din cadrul entităţilor 
deja existente. Întreprinderea înfiinţată iniţial fără in-
vestiţii străine, cumpărată integral de un investitor 
străin, obţine ulterior, conform legislaţiei în vigoare, 
statut de întreprindere cu capital străin. În cazul în 
care investitorul străin cumpără părţi sociale (acţiuni) 
aparţinând unei întreprinderi înfiinţate anterior fără in-
vestiţii străine, aceasta obţine, conform legislaţiei în 
vigoare, statut de întreprindere mixtă6.

O altă modalitate de obţinere a statutului de în-
treprindere cu investiţii străine este acea prin care 
investitorii străini dobândesc dreptul de proprietate 
asupra unor acţiuni lăsate în gaj de către asociaţii în-
treprinderii naţionale, în temeiul art. 487(1) Cod ci-
vil7, care stipulează expres faptul că creditorul gajist 
poate să exercite dreptul de gaj dacă debitorul gajist 
nu a executat conform contractului, sau a executat în 
mod necorespunzător obligaţia garantată, ori o parte 
a acesteia, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege 
sau de contract. De asemenea, investitorii străini pot 
dobândi dreptul de proprietate asupra întreprinderilor 
naţionale prin donaţie, schimb sau moştenire.

Pentru a fi învestite cu personalitate juridică, între-
prinderile cu investiţii străine trebuie să întrunească 
toate condiţiile prevăzute de lege, la fel ca şi în cazul 

întreprinderilor naţionale, şi să conţină toate elemen-
tele necesare, şi anume – organizare proprie, scop 
propriu şi patrimoniu.

 La constituire, activul patrimoniului întreprinderi-
lor cu capital integral străin, este format în întregime 
din bunuri corporale, mobile şi imobile, dar şi din bu-
nuri incorporale ale investitorilor străini, aduse drept 
aport la capitalul social al societăţii. În cazul între-
prinderilor cu capital mixt, patrimoniul este constituit 
din aceleaşi categorii de bunuri, însă de această dată, 
fiind aduse drept aport la capitalul social de către in-
vestitorii străini, în colaborare cu cei naţionali. 

 Capitalul social al întreprinderilor cu investiţii 
străine este expresia valorică a totalităţii aporturilor, 
în numerar sau în natură, cu care investitorii contri-
buie la constituirea patrimoniului acesteia, spre a asi-
gura mijloacele materiale necesare desfăşurării activi-
tăţii şi realizării scopurilor propuse. Este important a 
reţine că capitalul social reprezintă o expresie valorică 
(bănească) a contribuţiilor asociaţilor societăţii, şi nu 
este un ansamblu de bunuri. Chiar dacă obiect al apor-
tului a fost un bun mobil sau imobil, în capitalul social 
se include valoarea acestuia la momentul transmiterii. 
Ulterior transmiterii, valoarea bunului poate creşte ca 
rezultat al unor îmbunătăţiri aduse, sau poate scădea 
ca rezultat al uzurii fizice sau morale, dar capitalul 
social nu se va modifica în dependenţă de aceste os-
cilaţii. Obligaţia întreprinderii este de a păstra la activ 
bani sau bunuri (corporale, incorporale) cu valoare 
egală cu cea a capitalului social8.

 Legislaţia Republicii Moldova prevede o proce-
dură de înregistrare, de desfăşurare a activităţii şi de 
dizolvare a întreprinderii cu investiţii străine, simila-
ră procedurii de înregistrare, de desfăşurare a activită-
ţii şi de dizolvare a întreprinderii cu investiții autoh-
tone, şi se realizează în conformitate cu legislaţia în 
vigoare a Republicii Moldova. 

 În literatura de specialitate, sunt definite trei etape 
de constituire a persoanei juridice, care sunt aplicabile 
inclusiv întreprinderilor cu investiții străine, și anu-
me: 

a) manifestarea de voinţă a fondatorilor, care în 
fine se formalizează în actul de constituire. Acest sta-
diu mai este numit şi etapa contractuală sau fază con-
sensuală;

b) intervenţia autorităţii administraţiei publice, 
adică etapa de înregistrare;

c) măsuri de publicitate, care au scopul de a aduce 
la cunoştinţa publicului crearea persoanei juridice9. 
Întreprinderile cu capital străin sau mixt sunt consti-
tuite, prin contract de societate, în cazul societăţilor 
de persoane, adică societăţile în nume colectiv şi a ce-
lor în comandită, iar în cazul societăţilor de capitaluri, 
adică al societăţilor pe acţiuni sau cu răspundere limi-
tată – contractul de societate este însoţit de statut.

 Legea cu privire la înregistrarea de stat a persoane-
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lor juridice şi a întreprinzătorilor individuali10 prevede 
o listă de documente necesare înregistrării de stat a 
întreprinderilor. Însă, în ceea ce priveşte înregistrarea 
întreprinderilor ce conţin investiţii străine, legea pre-
vede un şir de acte suplimentare ce trebuie depuse la 
Camera Înregistrării de Stat: 

a) extrasul din registrul naţional din ţara de origine 
a investitorului; 

b) actele de constituire ale persoanei juridice stră-
ine; 

c) cazierul judiciar al administratorului – persoană 
fizică străină, eliberat de organul competent din ţara 
sa de origine şi din Republica Moldova.

 În sensul Legii cu privire la investiţii în activitatea 
de întreprinzător, investitor străin este persoana în-
cadrată în activitatea investiţională din Republica 
Moldova care poate fi: persoană fizică cetăţean stră-
in cu reşedinţă permanentă în alt stat, sau apatrid cu 
reşedinţă permanentă în străinătate; persoană juridi-
că, formată în conformitate cu legislaţia unui alt stat, 
având sediu în acel stat sau persoană juridică având 
sediu, administraţie centrală sau loc principal de ac-
tivitate înregistrat în alt stat; organizaţie sau asociaţie 
creată în urma unui tratat între state ori alte subiecte 
de drept internaţional. De aici putem conchide faptul 
că cetăţenii străini care domiciliază în Republica Mol-
dova, dar şi cetăţenii RM ce domiciliază în străinătate, 
nu pot avea calitatea de investitori străini pe teritoriul 
ţării noastre. 

 Legistaţia Republicii Moldova oferă investitorilor 
străini facilităţi vamale şi fiscale11, anumite garanţii, 
dar şi prevede câteva principii de efectuare a investi-
ţiilor. Printre acestea este şi principiul nediscriminării 
investiţiilor, ceea ce presupune faptul că investitorilor 
li se acordă condiţii echitabile şi egale de activitate, 
care exclud aplicarea de măsuri discriminatorii. Prin 
urmare, investiţiile nu pot fi supuse discriminării în 
funcţie de cetăţenie, domiciliu, reşedinţă, loc de înre-
gistrare sau de activitate, stat de origine al investitoru-
lui sau al investiţiei sau din orice alt motiv. 

 În concluzie generală, putem spune că investito-
rilor străini şi celor naţionali le sunt acordate drep-
turi egale. Însă, din contextul Legii nr.81/2004, pu-
tem deduce câteva drepturi suplimentare acordate 
investitorilor străini. Astfel, investitorii autohtoni fac 
investiţii sub formă de mijloace băneşti numai în mo-
neda naţională a Republicii Moldova, iar investitorii 
străini pot face investiţii atât în monedă naţională, cât 
şi în altă valută convertibilă (art.4 (4)). Un alt exem-
plu este inclus în art.21(1), care prevede că mijloace-
le băneşti şi bunurile obţinute din investiţie străină, 
după onorarea obligaţiilor fiscale, sunt utilizabile şi 
transferabile pe teritoriul Republicii Moldova şi peste 
hotarele ei. Investitorii străini beneficiază de dreptul 
de a converti liber moneda naţională în valută străi-
nă şi viceversa, în conformitate cu legislaţia. De ase-

menea, Republica Moldova recunoaşte cesiunea, către 
un alt stat sau persoană juridică străină, a drepturilor 
investitorului străin asupra investiţiilor acestuia efec-
tuate pe teritoriul său.

 Conform art.22 al aceluiaşi act normativ, investi-
torii străini pot dobândi, în conformitate cu legislaţia, 
dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile de pe 
teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia terenurilor 
cu destinaţie agricolă şi a celor din fondul silvic, pen-
tru a desfăşura activitate de întreprinzător. Mai mult 
ca atât, potrivit art.6 (2) al Legii nr.1308/199712, drep-
tul de vânzare-cumpărare a terenurilor cu destinaţie 
agricolă aparţine statului, persoanelor fizice cetăţeni 
ai Republicii Moldova, precum şi persoanelor juridi-
ce al căror capital social nu conţine investiţii străine. 
Prin urmare, nu pot avea drept de proprietate asupra 
terenurilor agricole nu doar investitorii străini, dar şi 
întreprinderile cu investiţii străine. Această reglemen-
tare este una dintre cele mai controversate şi discutate 
în literarura de specialitate. De această dată, consi-
derăm că ne aflăm în prezenţa unei discriminări între 
două tipuri de societăţi comerciale de aceeaşi natură, 
care ar trebui să dispună de aceleaşi drepturi şi obli-
gaţii pe teritoriul ţării noastre. Argumentăm această 
poziţie prin faptul că o persoană juridică înregistrată 
în Republica Moldova, chiar dacă cuprinde sau nu în 
capitalul său investiţii străine, este totuşi o întreprin-
dere autohtonă, adică moldovenească, supusă impu-
nerilor fiscale şi altor obligaţii pe teritoriul Republicii 
Moldova.

 Făcând referinţă la experienţa altor state, putem 
spune că, în unele cazuri, legislaţiile nu prevăd, în ge-
neral, restricţii la achiziţionarea terenurilor, inclusiv 
de către persoanele juridice străine (Finlanda, Fran-
ţa, Germania, Grecia). Alte state prevăd posibilitatea 
achiziţionării terenurilor agricole de către persoa nele 
juridice străine, prin aplicarea unor proceduri speci-
ale (Cehia, Croaţia, Elveţia, Italia). Doar un singur 
stat (Ucraina) prevede restricţii absolute la achiziţia 
terenu rilor agricole de către persoanele juridice locale 
ce conţin investiţii străine13.

 Astfel, din cele relatate, reiese că persoanele juri-
dice care conţin investiţii străine, în marea majoritate 
a statelor, se bucură de acelaşi tratament juridic, fără 
a fi restricţionate sau limitate la achiziţionarea terenu-
rilor agricole.

 Aşadar, recomandăm eliminarea totală sau parţia-
lă a restricţiilor privind achiziţia terenurilor cu desti-
naţie agricolă de către companiile cu capital străin sau 
mixt. Bunele practici ale statelor lumii demonstrează 
clar impactul pe care legislaţia în domeniul respectiv 
o are asupra îmbunătăţirii climatului investiţional.

 Totuși, este de remarcat faptul că Republica Mol-
dova, după declararea independenței sale, a avut mereu 
tendința de a atrage investiții străine, creând condiții 
favorabile investitorilor străini, promovând politici 
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investiționale atractive, dar și acordând investitorilor 
străini facilități fiscale și vamale. Prin abrogarea Legii 
cu privire la investițiile străine14, și adoptarea Legii 
cu privire la investiții în activitatea de întreprinzător, 
legiuitorul, tinde să elimine delimitarea, în funcţie de 
cetăţenie, domiciliu, reşedinţă, loc de înregistrare sau 
de activitate, stat de origine al investitorului sau al in-
vestiţiei, și să pună toate investițiile făcute pe terito-
riul Republicii Moldova pe cântar de echilibru. 

 Însă, pentru a atrage investiții străine, autoritățile 
Republicii Moldova, pe lângă adoptarea unor po-
litici și strategii corecte și eficiente, trebuie să mai 
soluționeze numeroase probeme de ordin social, eco-
nomic, politic, cum ar fi: rezolvarea problemelor că-
ilor de comunicație, reparația drumurilor, înlăturarea 
sau scăderea nivelului corupției, sporirea încrederii în 
instanţele judecătoreşti etc.
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