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RéSuMé
La réalisation de la Constitution assure la transposition des valeurs démocratiques dans la vie de la 

société, l’édification et la consolidation de l’État démocratique et de droit. La réalisation est possible, 
en principe, par la respectabilité, exécution, utilisation et application des normes constitutionnelles par 
des touts les sujets de droit.

Î

REALIzAREA  CONSTITUŢIEI – ObIECTIV  MAjOR 
îNTR-UN  STAT  DE  DREPT

Gheorghe COSTaCHi, 
doctor habilitat în drept, profesor universitar

cetare. Fără a reduce importanţa materiei instituţionale, 
cercetătorii tot mai frecvent fac încercări de a elabora 
o teorie a realizării Constituţiei, care ar avea ca subiect 
de studiu implementarea dispoziţiilor constituţionale în 
cadrul relaţiilor sociale, în activitatea organelor de stat, 
în comportamentul oamenilor şi, respectiv, utilizarea ei 
ca stimulator al progresului social. Accentuarea acestei 
probleme este pe deplin justificată, deoarece Constitu-
ţia stabileşte anumite cerinţe pentru comportamentul 
subiecţilor de drept. Dacă conţinutul acestor cerinţe nu 
determină orientarea structurilor de stat şi nu pătrund în 
comportamentul oamenilor, atunci Constituţia „rămâne 
a fi doar un fetiş care necesită a fi adorat, dar nicidecum 
îndeplinit şi de aceea nu are importanţa unei valori so-
ciale sau juridice”.1

În context, merită atenţie faptul că Constituţia îşi 
justifică menirea sa socială, satisface aşteptările societăţii 
numai atunci când principiile şi normele ei sunt transpuse 
în viaţă, sunt implementate în practica socială, când sunt 
realizate în activitatea oamenilor şi a organizaţiilor, în 
cadrul relaţiilor sociale. Nu e suficient de a avea o Con-
stituţie bună, e necesar de a crea condiţii şi mecanisme 
pentru ca ea să funcţioneze şi să devină un factor real şi 
eficient al dezvoltării sociale.

Necesitatea cercetării ştiinţifice a realizării Constituţiei 
este determinată într-o anumită măsură de proprietăţile 
juridice ale acesteia, în special de faptul că Constituţia 
dispune de forţă juridică supremă în sistemul de drept. 
În calitatea sa de „lege a legilor” ea este baza întregii 
legislaţii în vigoare. Concomitent, obiectul de regle-
mentare al Constituţiei cuprinde majoritatea sferelor 
relaţiilor sociale, fapt ce determină ca nefuncţionarea 
normelor constituţionale să se răsfrângă negativ asupra 
situaţiei din legislaţia ramurală. De aceea, prin utilizarea 
întregului potenţial al Constituţiei e posibilă o influenţare 
substanţială asupra întregului spectru de relaţii sociale, 
asupra sistemelor politice, economice şi de drept, asupra 
ritmurilor de formare a structurilor societăţii civile.

La rândul său, procesul de realizare a normelor 
constituţionale este influenţat considerabil de condiţiile 
social-economice în care are loc acest proces, de nivelul 
culturii politico-juridice a celor ce aplică dreptul, de regi-
mul politic, tradiţiile democratice, mentalitatea poporului 
şi de alţi factori obiectivi şi subiectivi.2

Prin urmare, realizarea Constituţiei ca problemă 
teoretică importantă necesită a fi studiată nu numai de 
pe poziţii juridice, dar dintr-o perspectivă socială mai 
largă. Ea necesită o cercetare nu doar în cadrul dreptului 
constituţional, dar şi sub aspect politologic, sociologic, 
deoarece Constituţia se caracterizează nu numai prin 
parametri juridici. Respectiv, şi evaluarea modului în 
care normele constituţionale sunt transpuse în activitatea 
structurilor de stat nu poate fi realizată numai cu ajutorul 
instrumentariului ştiinţei dreptului constituţional. Inevi-
tabil, sunt necesare aprecieri politice, date sociologice 
care ar putea caracteriza procesul de realizare a normelor 
constituţionale. 

În acelaşi timp, problema realizării normelor consti-
tuţionale nu presupune doar problema realizării practice 
a Constituţiei, ci a întregului sistem de drept al statului, 
deoarece Legea Supremă, după cum am menţionat deja, 
constituie baza întregii legislaţii. 

Abordând acest subiect din perspectivă juridico-
constituţională, ţinem să evidenţiem că în literatura de 
specialitate la acest subiect sunt investigate aşa categorii 
ca acţiunea şi realizarea Constituţiei, adesea acestea 
fiind utilizate ca sinonime. Desigur, fiecare categorie îşi 
are specificul său şi, fiind atribuite Constituţiei, presupun 
situaţii distincte.

O diferenţiere între aceste două concepte este re-
alizeată de către autorul V.O. Lucin3, care susţine că 
acţiunea presupune manifestarea tuturor calităţilor şi 
proprietăţilor Constituţiei ce exprimă capacitatea acesteia 
de a influenţa comportamentul subiecţilor sociali. Un 
aspect al termenului de acţiune rezidă în caracteristica 
posibilităţilor de realizare a Constituţiei. Important e că 
acţiunea nu presupune întotdeauna realizarea dreptului, 
dar, în orice caz, creează posibilităţi juridice pentru o 

n prezent, în teoria dreptului constituţional se 
observă o reevaluare a direcţiilor prioritare de cer-
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asemenea realizare. Prin urmare, acţiunea Constituţiei 
demonstrează capacitatea acesteia de a influenţa relaţi-
ile sociale. Realizarea, însă, începe numai atunci când 
acţiunea Constituţiei este utilizată de subiecţii corespun-
zători, iar influenţa ei regulativă îşi află obiectul. Fără 
o asemenea corelaţie realizarea e imposibilă. Aşadar, în 
procesul de realizare acţiunea Constituţiei continuă, dar 
deja este o acţiune specială, materializată.

Semnificaţia acţiunii Constituţiei rezidă în mare parte 
în faptul că Legea Supremă este considerată ca având 
acţiune directă, nemijlocită. În literatura de specialitate se 
menţionează că acţiunea directă a Constituţiei presupune 
un conţinut dublu: restrictiv-juridic şi extensiv-social. În 
sens extensiv-social se are în vedere nu numai acţiunea 
juridică a Constituţiei ca act juridic, ci şi realizarea 
normelor constituţionale în relaţiile sociale, adică ac-
ţiunea socială a Constituţiei presupune două categorii 
interdependente: acţiunea Constituţiei în sens juridic şi 
realizarea Constituţiei.4 

Acţiunea Constituţiei în sens juridic, potrivit auto-
rului I.A. Craveţ5, presupune acţiunea actului juridic şi 
a normelor constituţionale „în timp, în spaţiu şi asupra 
persoanelor”. Din această perspectivă, acţiunea Consti-
tuţiei prezintă o premisă juridică necesară pentru reali-
zarea normelor constituţionale. Prin urmare, dispoziţiile 
Constituţiei pot să acţioneze ca norme juridice, însă ele 
nu întotdeauna se transpun în viaţă şi se realizează. 

Aşadar, „acţiunea directă a Constituţiei” are menirea 
de a asigura o realizare corespunzătoare a normelor con-
stituţionale în procesul utilizării de către cetăţeni şi alte 
persoane fizice, asociaţiile lor a drepturilor, libertăţilor 
şi obligaţiilor de care dispun, precum şi în activitatea 
legislativă şi executivă a organelor puterii de stat, a 
organelor administraţiei publice locale, a funcţionarilor 
publici.

Referitor la realizare, aceasta îşi are specificul său, 
fiind deosebit de importantă şi complexă. Potrivit lui 
V.O. Lucin6, noţiunea de realizare presupune un anumit 
proces, un sistem de măsuri şi mijloace orientate spre 
transpunerea în viaţă a Constituţiei, atingerea scopurilor 
sociale stabilite în cuprinsul ei. Prin esenţă, realizarea 
normelor constituţionale presupune transpunerea lor în 
activitatea practică a subiecţilor dreptului, realizarea 
cerinţelor acestora, prin comportamentul legal, în prac-
tica socială. 

Realizarea Constituţiei reprezintă o activitate ce co-
respunde voinţei exprimate în textul ei şi se desfăşoară ca 
un proces, potrivit unui sistem de coordonate. Ca rezultat 
final, realizarea presupune corespunderea între cerinţele 
normelor constituţionale de a săvârşi anumite acţiuni sau 
de a se abţine de la ele şi suma acţiunilor realizate de 
fapt. O asemenea corespundere demonstrează atingerea 
scopului constituţional.

În acest context e important de a reţine că acţiunea 
normelor constituţionale nu înseamnă că drepturile şi 
libertăţile prevăzute sunt realizate de către subiecţii 
corespunzători, adică acţiunea Constituţiei exclude 

realizarea automată a normelor ei. De aceea, e necesară 
realizarea Legii Supreme, care întotdeauna presupune 
un comportament social-juridic al subiecţilor, activitatea 
lor pozitivă orientată spre atingerea anumitor rezultate 
sociale. Sub aspect axiologic, realizarea presupune sa-
tisfacerea intereselor şi necesităţilor constituţionale în 
activitatea legală a subiecţilor de drept.

Reieşind din complexitatea şi importanţa realizării 
Constituţiei, în literatura juridică se atestă existenţa unui 
mecanism de realizare a normelor constituţionale, care 
presupune totalitatea elementelor normativ-juridice şi 
instituţionale, cu ajutorul cărora se asigură realizarea 
practică a dispoziţiilor constituţionale.7 

Acest mecanism indică o anumită ordine a procesului 
de realizare, o anumită structură (subiect, obiect, carac-
terul relaţiilor dintre acestea) şi include diferiţi factori 
juridici şi sociali, forme, metode condiţii şi garanţii de 
realizare a normelor constituţionale, conform proce-
durilor democratice, principiilor legalităţii şi echităţii 
sociale.8 Cunoaşterea acestora contribuie, în viziunea 
noastră, în mod substanţial la realizarea eficientă a nor-
melor constituţionale, la transpunerea lor cu succes în 
practica socială.

În general, mecanismul juridic de realizare a Con-
stituţiei funcţionează potrivit modelului caracteristic 
realizării normelor de drept: normele dreptului constitu-
ţional sunt obligatorii; ele exprimă voinţa statului, fiind 
elaborate şi sancţionate de acesta; sunt protejate prin 
măsuri de constrângere publică etc.

Totuşi, mecanismul de realizare a Constituţiei îşi are 
specificul său, determinat de rolul şi locul Legii Supre-
me în sistemul de drept al statului. Numai Constituţia 
dispune de asemenea calităţi juridice ca supremaţie, 
stabilitate sporită, reglementare a tuturor relaţiilor soci-
ale. De asemenea, e important faptul că în Constituţie 
se conţin multe norme cu caracter general: norme-scop, 
norme-sarcini, norme-principii etc., fapt ce influenţează 
specificul realizării lor. Prin esenţă, realizarea Consti-
tuţiei presupune un proces de transpunere în practică a 
valorilor democratice pe care le cuprinde pentru asigu-
rarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

În mod special, realizarea normelor constituţionale 
reprezintă o activitate orientată special spre realizarea 
acestora de către diferiţi subiecţi ai raporturilor de 
drept. 

Potrivit autorului Iu.N. Todâka9, mecanismul de rea-
lizare a Constituţiei presupune două elemente: normativ 
şi instituţional (structuri cu ajutorul cărora sunt create 
condiţii pentru realizarea normelor constituţionale). 
Factorii economici, politici, sociali şi de altă natură re-
prezintă mediul social, condiţiile reale care influenţează 
realizarea normelor constituţionale.

Deci, realizarea normelor Constituţiei are loc cu 
ajutorul a două elemente ale mecanismului dat: a) prin 
sistemul normelor legislaţiei ramurale ce dezvoltă nor-
mele constituţionale, actelor procesuale şi al raporturilor 
de drept; b) prin sistemul instituţional, adică activitatea 



Nr. 8, august 2009REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

4

organelor de stat orientată spre respectarea, protecţia 
şi realizarea dispoziţiilor constituţionale, crearea con-
diţiilor favorabile pentru aplicarea corespunzătoare în 
practică a normelor Constituţiei.

Blocul normativ al mecanismului de realizare a 
Constituţiei are o importanţă fundamentală şi include 
în sine îndeplinirea normelor constituţionale în cadrul 
raporturilor juridico-statale şi al altor raporturi juridice 
prin respectare, executare, utilizare şi aplicare.

Respectarea normelor constituţionale este o aseme-
nea formă de realizare a lor, în cadrul căreia cetăţenii, 
organele de stat, persoanele juridice se abţin de la co-
miterea acţiunilor interzise de Constituţie. 

În cadrul acestei forme sunt realizate normele con-
stituţionale de interdicţie, adică dispoziţiile ce conţin 
cerinţa de abţinere de la comiterea unui anumit tip de 
comportament, determinat ca fiind ilegal. 

Cerinţa respectării normelor constituţionale este 
adresată tuturor subiecţilor de drept: organelor puterii 
de stat, organelor administraţiei publice locale, funcţio-
narilor publici, cetăţenilor şi asociaţiilor lor, străinilor şi 
persoanelor fără cetăţenie, statului ca subiect al relaţiilor 
internaţionale. 

În general, dreptul constituţional nu conţine multe 
interdicţii, însă semnificaţia acestora este deosebită, 
deoarece ele au drept scop stimularea comportamentului 
activ al subiecţilor raporturilor juridico-statale. Inter-
dicţiile sunt pe larg utilizate, mai ales în reglementarea 
activităţii statului şi a organelor acestuia. Astfel, statul nu 
are dreptul de a depăşi limitele stabilite de interdicţiile 
constituţionale, fapt ce constituie o garanţie importantă 
de protecţie a vieţii personale a cetăţeanului faţă de 
intervenţia nejustificată şi ilegală a statului. 

Potrivit autorului V.O. Lucin, respectarea este for-
ma cea mai cuprinzătoare de realizare a Constituţiei, 
deoarece cuprinde întregul sistem de subiecţi sociali şi 
aproximativ toate normele constituţionale. În acelaşi 
timp, ea este cea mai importantă cerinţă înaintată pentru 
realizarea Constituţiei şi, într-un anumit fel, este prezentă 
în toate celelalte forme de realizare.10 

O altă formă de realizare a Constituţiei, apropiată 
de respectare, dar nicidecum identică cu aceasta, este 
executarea. Astfel, dacă respectarea normelor constitu-
ţionale presupune faptul să ne conducem doar de ele (şi 
să nu derogăm) în activitatea practică, atunci executarea 
întotdeauna presupune acţiuni active ale subiecţilor, 
orientate spre îndeplinirea prevederilor constituţionale şi 
desfăşurarea în acest scop a diferitelor activităţi: sociale, 
economice, politice, ştiinţifice, organizaţionale etc. Prin 
esenţă, executarea presupune săvîrşirea obligatorie a 
acţiunilor prevăzute de normele constituţionale, a ce-
rinţelor imperative pentru atingerea scopului prestabilit 
de dispoziţie. În general, sub formă de executare sunt 
realizate normele constituţionale ce se referă la obliga-
ţiile cetăţenilor, obligaţiile statului faţă de societate şi 
cetăţean, obligaţiile organelor de stat. 

Utilizarea normelor constituţionale este forma de 
realizare ce presupune comiterea de către subiecţii de 

drept a acţiunilor prevăzute de Constituţie, realizându-
se astfel drepturile subiective (competenţele) cu care au 
fost învestiţi. Sub această formă se realizează în principal 
normele constituţionale permisive (de împuternicire sau 
de competenţă).11

Utilizarea este, de asemenea, o formă activă de rea-
lizare, însă, spre deosebire de executare, ea se bazează 
pe iniţiativa subiecţilor de drept şi implică posibilitatea 
acestora (în special, a cetăţenilor) de a alege o variantă 
de comportament sau să refuze o asemenea variantă. 

Astfel, utilizarea normelor constituţionale ca formă 
de realizare a Constituţiei se manifestă prin faptul că 
subiecţii raporturilor juridico-statale îşi realizează de sine 
stătător drepturile ce le-au fost acordate. De exemplu, 
cetăţenii singuri hotărăsc cum să-şi realizeze dreptul la 
muncă, la învăţătură, la locuinţă, la vot, consfinţite de 
Legea Supremă etc.

Aşadar, respectarea, executarea şi utilizarea nor-
melor constituţionale reprezintă forme de realizare 
nemijlocită a normelor constituţionale, deoarece ele se 
transpun în viaţă nemijlocit prin acţiunile subiecţilor 
raporturilor juridice.12 

De o natură distinctă este ultima formă de realizare a 
normelor constituţionale – aplicarea, care reprezintă o 
activitate organizată a structurilor de stat, a altor organe 
şi persoane care au drept scop de a asigura ca destinatarii 
acestor norme să-şi realizeze drepturile şi obligaţiile pre-
văzute de Constituţie, precum şi să garanteze controlul 
asupra acestui proces.

Aplicarea ca formă de realizare a Constituţiei are 
loc prin intermediul activităţii de aplicare a dreptului 
desfăşurată de organele puterii de stat, în special în 
cazurile în care destinatarii normelor constituţionale 
nu-şi pot realiza drepturile şi obligaţiile constituţionale 
fără ajutorul structurilor de stat competente. Este cazul 
realizării drepturilor şi libertăţilor care au tangenţe cu 
interesul public, când e necesară corelarea acestuia cu 
interesul personal.

 Prin urmare, în sfera juridico-constituţională respec-
tarea, executarea şi utilizarea normelor constituţionale 
de către subiecţii raporturilor juridico-constituţionale 
adesea este insuficientă pentru realizarea lor. În anu-
mite cazuri e necesară intervenţia structurilor de stat, a 
organelor administraţiei publice locale, a formaţiunilor 
obşteşti şi a altor subiecţi de drept.

Important este ca aplicarea normelor constituţionale 
să se desfăşoare în corespundere cu cerinţele legalităţii, 
justeţei şi oportunităţii. În mod special, fiecare subiect 
e obligat să aplice normele constituţionale în limitele 
competenţei sale, fără a substitui alte organe sau func-
ţionari publici; să respecte strict ordinea procesuală; 
să dea o apreciere juridică obiectivă situaţiei şi să ia 
hotărârea justă ce ar corespunde sensului şi scopului 
normei aplicate.

Un alt element important al mecanismului de reali-
zare a Constituţiei îl constituie structurile de stat, care 
asigură aplicarea normelor în procesul de creare a drep-
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tului, de aplicare a acestuia, precum şi în activitatea de 
ocrotire a normelor de drept (blocul instituţional).

Astfel, blocul instituţional include în sine sistemul 
organelor de stat ce asigură condiţiile pentru îndeplini-
rea acestor norme de către diferiţi subiecţi de drept şi 
de către alte organe de stat. Aceste condiţii sunt create 
prin: a) asigurarea legalităţii şi a ordinii de drept;                 
b) protecţia drepturilor şi obligaţiilor legale ale subiec-
ţilor de drept, restabilirea drepturilor lezate.

Este vorba de asemenea structuri de stat ca: Parla-
mentul, Preşedintele Republicii, Guvernul, Curtea Con-
stituţională, organele puterii judecătoreşti şi procuratura, 
ministerele şi departamentele, organele administraţiei 
publice locale, avocatul poporului (parlamentar) etc.

Astfel, accentuăm o dată în plus importanţa activităţii 
de aplicare a dreptului desfăşurată de organele de stat, 
deoarece ea în mod nemijlocit este orientată spre trans-
punerea în viaţă a prevederilor Constituţiei. Aplicând 
normele constituţionale în cadrul raporturilor juridice 
corespunzătoare, organele de stat îndeplinesc două sar-
cini: organizarea îndeplinirii dispoziţiilor acestor norme, 
inclusiv prin dezvoltarea acestora în legislaţia în vigoare, 
şi protecţia drepturilor subiective ale cetăţenilor de orice 
lezare, restabilirea acestora. 

Prin esenţă, în mecanismul de stat nu există organe 
a căror activitate să nu implice realizarea normelor 
constituţionale. Important e ca însuşi organul să fie con-
stituţional şi să-şi exercite competenţele în corespundere 
cu Legea Supremă.

De rând cu blocul normativ-juridic şi blocul institu-
ţional ce sunt implicate în procesul de realizare a Con-
stituţiei, merită a fi evidenţiaţi şi factorii ce influenţează 
atât pozitiv, cât şi negativ desfăşurarea acestuia. 

Evident, societatea are nevoie de mecanisme sigure 
de protecţie a Constituţiei. Aceasta depinde nu numai 
de eforturile statului şi ale altor elemente ale sistemului 
politic, dar şi de influenţa unui întreg complex de factori. 
Mulţi din ei, aflându-se dincolo de mecanismul juridic de 
realizare a normelor constituţionale, activ influenţează 
stabilitatea regimului constituţional şi a Constituţiei, 
realizarea acesteia.

Astfel, realizarea normelor constituţionale este 
influenţată de o serie de factori: economici, politici, or-
ganizaţionali, de nivelul de cultură a populaţiei, a funcţi-
onarilor publici, de etapa istorică de dezvoltare a statului 
şi societăţii etc. E destul de complicat a determina care 
din ei influenţează mai mult sau mai puţin.

În mare parte, realizarea normelor constituţionale 
este influenţată de factorii politici. Pozitiv influenţea-
ză în această direcţie: 1) recunoaşterea pluralismului 
politic şi ideologic, a multipartidismului; 2) utilizarea 
procedurilor democratice de realizare a suveranităţii 
(alegeri, referendum); 3) afirmarea republicii ca stat 
suveran şi independent pe arena internaţională; 4) atin-
gerea unui consens între naţionalităţi în baza valorilor 
democratice; 5) democratizarea sistemului politic al 
societăţii.

Destul de negativ însă influenţează: 1) polarizarea 
forţelor politice; 2) confruntarea dură a formaţiunilor 
parlamentare în Parlament; 3) confruntarea între puterea 
legislativă (Parlament) şi puterea executivă (Preşedinte 
şi Guvern); 4) lipsa consensului între forţele politice ale 
statului, diferite grupări ale elitei politice în ceea ce pri-
veşte direcţiile de dezvoltare a societăţii; 5) intensificarea 
contradicţiilor interconfesionale; 6) lipsa ideii naţionale 
care ar consolida diferite pături sociale; 7) existenţa 
contradicţiilor între centru şi puterea locală, în special 
în ceea ce priveşte repartizarea mijloacelor bugetare, a 
investiţiilor, reflectarea insuficientă a intereselor regio-
nale în politica statului; 8) autoritatea scăzută a puterii, 
înstrăinarea acesteia de cetăţeni etc.

În acelaşi timp, realizarea normelor constituţionale 
este frânată de factorii economici negativi. Potrivit 
autorului Iu.N. Todâka13, dreptul, inclusiv Constituţia, 
nu pot fi mai presus de economie. Anume ea determină 
posibilitatea îndeplinirii de către stat a funcţiilor sale 
sociale, realizarea drepturilor social-economice şi de 
altă natură ale cetăţenilor.

Lipsa mecanismelor necesare pentru reglarea proce-
selor economice destul de negativ influenţează asupra 
tuturor sferelor vieţii societăţii. În asemenea circumstan-
ţe, drepturile şi libertăţile economice, sociale şi culturale 
consfinţite de Legea Supremă sunt într-o anumită măsură 
doar formale. 

Factorii organizaţionali. Eficienţa realizării Con-
stituţiei depinde în mare parte şi de calitatea activităţii 
executive şi de control a aparatului de stat. Nivelul 
scăzut al profesionalismului şi lipsa de responsabilitate 
a personalului structurilor de stat au generat reducerea 
drastică a disciplinei şi încălcarea legalităţii. În acelaşi 
timp, frecvenţa cazurilor de încălcare a Constituţiei de 
către funcţionarii publici, neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a hotărârilor Curţii Constituţionale şi 
neatragerea la răspundere a funcţionarilor publici destul 
de negativ se răsfrânge asupra autorităţii statului în faţa 
cetăţeanului şi a societăţii, generând neîncredere şi chiar 
respingere. Prin urmare, realizarea Constituţiei necesită 
o perfecţionare substanţială a activităţii organelor şi 
structurilor de stat, a funcţionarilor publici.

Factorii social-psihologici. Problema realizării nor-
melor constituţionale nu se limitează doar la eficacitatea 
funcţionării mecanismului juridic sau la anumite condiţii 
economice. Sunt deosebit de importanţi şi factorii social-
psihologici, în special faptul cum este percepută Consti-
tuţia de populaţie, în ce măsură sunt pregătiţi cetăţenii să 
acţioneze în conformitate cu dispoziţiile acesteia. 

Desigur, Constituţia este transpusă cu succes în viaţă 
numai atunci când dispoziţiile ei sunt percepute de cetă-
ţeni ca fiind echitabile şi corespunzătoare speranţelor şi 
aşteptărilor acestora. Astfel, din punct de vedere tehnico-
juridic, se poate elabora o Constituţie „ideală”, care să 
cuprindă valori ale constituţionalismului mondial, dar o 
asemenea lege ideală nu va funcţiona dacă va contraveni 
mentalităţii poporului, tradiţiilor istorice ale acestuia, 
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viziunii asupra echităţii şi legalităţii ca valori sociale. 
Constituţia trebuie să se integreze organic în imaginea 
complexă a poporului aflat la o anumită etapă istorică 
de dezvoltare.

O barieră importantă pentru realizarea normelor con-
stituţionale o constituie nihilismul juridic ca varietate a 
nihilismului social, care s-a răspândit pe larg în perioada 
„restructurării”. Acesta a apărut în baza negativismului 
general, când multe s-au reevaluat, reconsiderat, jude-
cat şi respins. În general, nihilismul (lat. nihil – nimic) 
exprimă atitudinea negativă a subiectului (grup, clasă, 
pătură) faţă de anumite valori, norme, viziuni, idealuri. 
Într-o asemenea conjunctură s-a dezvoltat şi nihilismul 
faţă de drept, legi şi ordini normative. 

Fiind orientat spre distrugerea a tot ce a existat an-
terior, nihilismul juridic a influenţat negativ şi asupra 
dezvoltării culturii juridice, realizării normelor consti-
tuţionale.

În viziunea autorului N.I. Matuzov14, astăzi, nihi-
lismul juridic se manifestă în următoarele forme:            
a) încălcarea directă şi intenţionată a legilor şi a actelor 
normative în vigoare; b) nerespectarea şi neexecutarea în 
masă a dispoziţiilor juridice; c) contradicţiile dintre legi, 
elaborarea legilor paralele, ce adesea se contrazic; d) sub-
stituirea legalităţii cu oportunitatea politică, ideologică 
sau pragmatică; e) confruntarea dintre structurile repre-
zentative şi executive de la toate nivelurile; f) încălcarea 
drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului etc.

Potrivit aceluiaşi autor15, nihilismul juridic contem-
poran se caracterizează prin aşa trăsături şi particularităţi 
ca: 1) accentuarea caracterului demonstrativ, agresiv şi 
necontrolabil; 2) globalitatea, stabilitatea, răspândirea 
pe larg nu numai printre cetăţeni, grupuri profesionale, 
clase, pături sociale, dar şi printre structurile de stat 
legislative, executive etc.; 3) multitudinea formelor de 
manifestare: de la criminale – la legitime, de la cele din 
„vârful ierarhiei” – la cele cotidiene; 4) contopirea cu 
nihilismul politic, spiritual, moral, ştiinţific, economic, 
religios care constituie în totalitatea lor un proces des-
tructiv.

Într-o asemenea atmosferă, desigur, e foarte dificil  a 
asigura o realizare eficientă a normelor constituţionale. 
În acest sens, de rând cu ridicarea substanţială a nivelului 
culturii generale şi juridice a cetăţenilor şi a funcţiona-
rilor aparatului de stat, este strict necesar şi un sistem 
complex de măsuri ideologice, politice, organizaţionale 
şi juridice. 

Generalizând cele expuse în prezentul demers 
ştiinţific, atragem atenţia asupra faptului că prin 
realizarea distincţiei dintre acţiunea Constituţiei şi 
realizarea acesteia am urmărit accentuarea faptului 
că nu trebuie să ne reducem la existenţa Constituţiei, 
la afirmarea şi recunoaşterea supremaţiei acesteia, 
acţiunii ei directe asupra relaţiilor din societate. 
Concomitent, e necesară orientarea atenţiei statului, 
a societăţii şi a cetăţeanului spre esenţa, specificul şi 

importanţa realizării Constituţiei, implicarea conştientă 
şi activă a tuturora în acest proces pentru a crea, conso-
lida şi menţine în comun o ordine constituţională reală 
şi stabilă, dominată de principiile democratice.

Pentru Republica Moldova realizarea Constituţiei se 
prezintă a fi destul de actuală, importantă şi necesară, 
deoarece procesele de democratizare a societăţii noastre 
continuă şi, respectiv, în lipsa unei Legi Supreme func-
ţionale ar fi practic imposibilă modernizarea acesteia, 
edificarea şi consolidarea unui veritabil stat de drept.

De aceea, în final ţinem să ne expunem asupra 
modului în care s-ar putea spori eficienţa procesului 
de realizare a Constituţiei. În viziunea noastră, pentru 
atingerea acestui obiectiv ar fi necesar:

– stimularea respectării, executării, utilizării şi aplică-
rii conştiente şi responsabile a normelor constituţionale 
de către toţi subiecţii de drept; 

– ridicarea nivelului de conştiinţă şi cultură juridică 
a tuturor participanţilor la relaţiile sociale;

– soluţionarea corectă şi rapidă la orice nivel a tuturor 
problemelor economice, politice, sociale, juridice şi de 
altă natură din cadrul societăţii, pentru a consolida încre-
derea cetăţeanului şi a societăţii în autoritatea statului;

– sporirea rolului pozitiv al factorilor economici, 
politici, organizaţionali, social-psihologici etc. asupra 
procesului de realizare a Constituţiei; 

– asigurarea legalităţii constituţionale, în special tra-
gerea la răspundere juridică pentru încălcarea acesteia.

note:
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вузов. – Москва, 1997, p.62. 
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теории и практики. – Харьков: Факт, 2000, p.335. 
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Федерации. Проблемы реализации. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2002, p.62.
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SuMMaRY
In this article Constantin Stere’s opinions related to education in general and university studies spe-

cifically are brought to the reader’s attention. The special role of universities in the scientific, social and 
cultural life is emphasized. The vision of C. Stere related to the right of education is analyzed. The opinion 
of the constitutionalist about the compatibility of the obligatory primary school studies program with the 
freedom of conscience is mentioned. Finally, the ideas of the professor related to the right to education 
as they should be formulated in a Constitution are analyzed.

U
legerilor de drept constituţional este dreptul la învăţă-
mânt. Vom menţiona că marele nostru înaintaş, care, 
vom aminti, a fost şi rector al Universităţii din Iaşi, s-a 
arătat mereu preocupat de problemele învăţământului, 
în special, ale celui universitar. Deja în primele rânduri 
din Prefaţa la teza sa de licenţă Evoluţia individualităţii 
şi noţiunea de persoană în drept viitorul licenţiat s-a 
pronunţat asupra unor aspecte ale organizării învăţă-
mântului universitar, considerând că vârsta şi experi-
enţa de viaţă, care îl deosebeau de ceilalţi absolvenţi, 
îi impun anumite îndatoriri în acest sen. Proaspătul 
absolvent considera că universităţile de atunci aveau o 
direcţie prea practică (aici şi în continuare evidenţierile 
aparţin lui Constantin Stere) de dezvoltare, luând înfăţi-
şarea unor şcoli profesionale superioare. Găsind faptul 
în cauză justificat prin necesitatea tânărului stat, recent 
pornit pe calea statelor occidentale, de a dispune de un 
număr suficient de specialişti cu o anumită pregătire 
practică, viitorul jurist considera că, odată satisfăcută 
necesitatea respectivă, starea de lucruri urma să fie 
schimbată. „În faza actuală a vieţii noastre naţionale, 
nu mai e atîta zor de a avea un număr oarecare de 
specialişti diplomaţi, cît se simte o nevoie urgentă de 
a crea o adevărată cultură naţională, de a sădi adînc 
în tînăra societate românească interese intelectuale 
generale şi ştiinţifice, ca să se poată naşte la noi în ţară 
un mediu în adevăr cult şi civilizat. Şi acest lucru nu 
se poate face, decît creîndu-se în universităţile noastre 
adevărate focare puternice de cultură ştiinţifică genera-
lă”.1 Aspirantul la titlul de licenţiat în drept considera 
că atât timp cât universităţile vor urmări doar scopuri 
practice şi nu vor ajunge focare de cultură ştiinţifică 
generală, nu va exista nici atmosfera unor înalte inte-
rese intelectuale şi artistice. Astfel, universităţile vor 
continua să pregătească specialişti mai mult sau mai 
puţin iscusiţi, dar nu vor servi interesele generale ale 
ştiinţei şi ale civilizaţiei. În ferma sa convingere, însă, 

misiunea universităţii nu constă în a da o pregătire 
practică, aceasta fiind destinaţia unui stagiat raţional 
organizat. „... Iar universitatea trebuie să rămînă în 
conformitate chiar cu numele ei (Universitas) numai 
un focar de cultură generală ştiinţifică, care să poată 
servi de bază solidă pentru activitatea ulterioară a unui 
cetăţean luminat şi profesionalist conştiincios”, susţine 
Constantin Stere.2

Atitudinea respectivă faţă de destinaţia învăţă-
mântului univesitar se răsfrânge, evident, şi asupra 
facultăţilor de drept. Relevând caracterul moralizator şi 
înălţător al ştiinţei, viitorul om politic se arată convins 
că, din punctul dat de vedere, se impune în mod special 
reforma facultăţilor de drept, ai căror absolvenţi devin 
adesea oameni politici. Constatând că, în mod special, 
în statele cu regim parlamentar majoritatea luptătorilor 
pe terenul politic provin din rândul avocaţilor, viitorul 
profesor conchide: „Direcţia exclusiv practică a facul-
tăţilor juridice va contribui la crearea unor generaţii de 
oameni politici înguşti, fără vederi generale adînci, fără 
orizonturi largi, într-un cuvînt, prea ... practici...” 3. 

Vom menţiona că o asemenea atitudine faţă de rolul 
înălţător al ştiinţei, destinaţia deosebită social-culturală 
a universităţilor în calitatea lor de adevărate focare de 
ştiinţă şi cultură şi importanţa specială a facultăţilor de 
drept este întru totul conformă principiilor sistemului 
de drept romano-german, în procesul afirmării căruia 
universităţile au jucat un rol special.4 În cadrul con-
stituirii sistemului în cauză a fost formulată şi o con-
cepţie universitară a dreptului, conform căreia dreptul 
urmează a fi privit ca ceea ce trebuie să se facă, nu ca 
ceea ce se face în realitate. În conformitate cu această 
concepţie, dreptul urma să fie studiat nu numai şi nu 
atât în plan practic, cât în cel academic. El trebuie să 
fie studiat nu atât sub aspect tehnico-juridic, cât sub un 
larg aspect social, din punctul de vedere al principiilor 
umanismului, dreptăţii şi echităţii, care constituie con-
ţinutul dreptului ca model al organizării sociale.5 Cât 
priveşte procesul de predare a dreptului, se considera 
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nul dintre drepturile omului examinate de către 
ilustrul profesor Constantin Stere în cadrul pre-
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că acesta trebuie să fie asemănător cu cel al predării 
lecţiilor de morală, care nu ce limitează la expunerea 
regulilor de conduită pentru fiecare zi, ci îşi propune 
să dea şi o lecţie generală, arătând cum urmează să-şi 
trăiască omul viaţa.6 

Este deosebit de important să relevăm că în calitatea 
sa de profesor universitar Constantin Stere a promovat 
anume o asemenea atitudine faţă de procesul susţinerii 
prelegerilor – fapt menţionat în repetate rânduri. Vom 
aduce doar două exemple. „Profesor de drept constitu-
ţional, Const. Stere a scos o serie de elevi care vorbesc 
şi azi de profunzimea cunoştinţelor maestrului, de ori-
ginalitatea şi patima pe care o punea el în explicarea, în 
exaltarea principiilor democratice, în respectul legilor, 
în seriozitatea Constituţiei.

Pentru acest om, capitolele dreptului nu erau para-
grafe luate de-a gata din cutare autor străin, ci o cuce-
rire proprie, o revelaţie, un rod cules după răzvrătiri şi 
entuziasme trăite aevea”.7 

Demostene Botez aduce un omagiu cutremurător 
de frumos talentului şi abnegaţiei de profesor, de care 
dădea dovadă Constantin Stere: „Prtofesor de drept 
constituţional la Universitatea din Iaşi, ani de-a rîndul, 
Constantin Stere a educat generaţii întregi propăvă-
duind cu energia pe care o dau adîncile convingeri, 
generozitate, dragoste de justiţie socială, respect de 
ordine legală.

Cursurile lui erau pline de o pasiune clocotitoare.
A făcut din studenţii lui oameni cu respect de semeni 

şi lege. Tot ce este mai bun şi mai sănătos în ţara aceasta 
e produsul activităţii lui C. Stere”.8 

Am considerat absolut necesar de a anticipa cu 
introducerea de mai sus expunerea materiei referitoare 
propriu-zis la dreptul la învăţământ în tratare steriană, 
pentru a dovedi încă o dată că marele nostru înaintaş, 
atunci când vorbea despre cele mai înalte principii 
democratice şi chema la devotament faţă de spiritul şi 
buchia legii şi a Constituţiei, în special, era Domnia Sa 
însuşi prima persoană care da dovadă de o asemenea 
atitudine, inclusiv în cadrul activităţii în domeniul în-
văţământului. În sfârşit, vom menţiona că şi în ipostaza 
dată activitatea lui Constantin Stere s-a bucurat de cele 
mai înalte elogii nu numai din partea contemporanilor. 
Savanţii constituţionalişti contemporani la fel relevă 
că marele nostru înaintaş a fost un eminent profesor 
de drept constituţional, un profesor cu vederi largi, 
democratice.9 

 Acestea fiind relevate, să recurgem la studiul drep-
tului la învăţământ în tratarea ştiinţifică a savantului 
nostru constituţionalist. Dreptul în cauză era stipulat 
în art.24 din Constituţia României din anul 1866 care 
susţinea că învăţământul este liber. În continuare se 
proclama că libertatea învăţământului este garantată, 
întrucât exerciţiul ei nu atinge bunele moravuri sau or-
dinea publică. Represiunea delictelor este reglată numai 
prin lege. Se vor înfiinţa treptat şcoli primare în toate 

comunele României. Învăţătura în şcolile Statului se dă 
fără plată. Învăţătura primară va fi obligatorie pentru 
tinerii români, pretutindeni, unde se vor afla instituite 
şcoli primare. O lege specială va regla tot ce priveşte 
învăţământul public.

Profesorul menţionează că norma a fost inspirată din 
Constituţia Belgiei, care la fel stipula că învăţământul 
este liber, orice măsură preventivă este interzisă, repre-
siunea delictelor este reglementată de lege şi instruc-
ţiunea publică se face din contul statului. Proclamarea 
libertăţii învăţământului în Constituţia Belgiei a fost 
condiţionată de circumstanţe istorice concrete. Ea a 
rezultat din lupta curentului religios catolic atât cu cel 
protestant, cât şi cu libera gândire din societate. Bise-
rica catolică se temea că intervenţia statului în materie 
de învăţământ poate paraliza propaganda catolică şi-i 
poate slăbi puterea. De aici a şi rezultat proclamarea 
libertăţii învăţământului în Constituţie, de rând cu 
libertatea conştiinţei şi a cultelor. 

În viziunea lui Constantin Stere, în România, cu o 
populaţie preponderent de religie ortodoxă şi un nivel 
înalt de toleranţă religioasă, la momentul adoptării 
Constituţiei nu existau premise socioistorice pentru 
proclamarea libertăţii învăţământului. În plus, legea 
învăţământului impunea şi anumite cerinţe privitor la 
personal şi materialul predat. În schimb, în virtutea 
unor circumstanţe socioistorice de alt gen, îngrijora-
rea în legătură cu lipsa culturii în mase şi a şcolilor a 
impus necesitatea formulării dispoziţiilor cu privire la 
învăţământul primar gratuit şi obligator. În legătură 
cu declararea obligativităţii învăţământului primar a 
fost pusă în discuţie întrebarea despre compatibilitatea 
acestei norme cu principiul libertăţii individuale şi cel 
al libertăţii învăţământului. Profesorul se întreabă: nu 
sunt oare încălcate aceste principii atunci când părinţii, 
responsabili de creşterea copiilor, sunt obligaţi să dea 
copiii la şcoală şi sunt pedepsiţi, dacă nu se conformea-
ză acestei dispoziţii.10

Prin prisma răspunsului la întrebarea pusă, conside-
ră constituţionalistul, poate fi pus în evidenţă caracterul 
tuturor libertăţilor prescrise de Constituţie. Ce se are 
în vedere? Constantin Stere rămâne ferm pe poziţiile 
sale ştiinţifice şi susţine că, în pofida oricăror prevederi 
ale teoriei contractului social, omul s-a născut şi s-a 
dezvoltat ca individ în societate. La începutul vieţii sale 
omul nu a cunoscut nici un fel de libertate. Savantul 
este convins că nu există noţiunea de individ, de om în 
afară de organismul societăţii. „... Dacă progresul poate 
fi măsurat după gradul de libertate, la care ajunge un 
stat, după care se afirmă spiritul de critică şi iniţiativă 
individuală, nu e mai puţin adevărat că din alt punct 
de vedere acest progres se poate măsura după gradul 
de armonie între principiile de libertate individuală şi 
interesele sociale”.11 

După Constantin Stere, chestiunea învăţământului şi 
a educaţiei nu priveşte doar pe individ sau familia lui, 
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ci întreaga societate, statul însuşi depinde de nivelul 
de cultură răspândit în masele populaţiei. Într-un stat 
cu un nivel jos de cultură individualitatea nu se poate 
afirma, se paralizează orice eforturi individuale de a 
ridica nivelul de cultură. În lipsa unui mediu adecvat 
cultural, intelectual, ştiinţific se poate rătăci şi omul 
cu cel mai înalt nivel de cultură individuală. El nu 
numai că nu va avea posibilitatea să se realizeze în 
plenitudinea capacităţilor sale, în el se va stinge însuşi 
interesul de muncă.12 „Aceasta este una din paginile 
cele mai triste, tragice din istoria ţărilor înapoiate”, 
constată profesorul.13 

În context, Constantin Stere revine la subiectul 
abordat cândva în teza sa de licenţă – studiile peste 
hotare şi destinul omenesc şi ştiinţific al celor care au 
revenit în patrie după asemenea studii. Aceştia reuşesc 
să se obişnuiască cu mediul civilizat al Apusului şi, 
lovindu-se la revenirea în ţară de difirenţa de mediu şi 
lipsa de cultură ştiinţifică, intelectuală, nimeresc într-o 
situaţie dezadaptivă, de nepotrivire, care este pentru 
ei izvorul multor chinuri şi care le ruinează eforturile 
individuale. La sfârşitul vieţii balanţa activităţii lor 
nu prezintă decât un mare pasiv.14 În acelaşi sens s-a 
exprimat Constantin Stere asupra problemei date şi în 
teza de licenţă: „... Acei puţini, care se pot adăpa la 
izvoarele ştiinţei europene, se vor pierde în mijlocul 
indiferenţei publice, fără să găsească în ţară tradiţii 
de cultură şi un mediu potrivit pentru a-i îmboldi la 
muncă ştiinţifică”.15 

Pentru Constantin Stere problema unui nivel de 
cultură scăzut depăşeşte cu mult cadrul eforturilor in-
dividuale ale unui individ aparte, deşi individualitatea 
umană şi emanciparea ei sunt mereu în centrul atenţiei 
sale. În viziunea proprie, nivelul scăzut de cultură a 
societăţii poate avea urmări fatale pentru toate mani-
festările intelectuale şi materiale ale unui stat. Savantul 
împărtăşea viziunile moderne, conform cărora statul 
este nu doar interesat, ci obligat să contribuie la ridica-
rea nivelului de cultură în mase, la dezvoltarea culturii 
naţionale. În această activitate a sa statul poate eventual 
intra în conflict cu unele prejudecăţi, până şi cu unele 
interese individuale, susţine Constantin Stere. 

Tocmai aşa se poate întâmpla şi în cazul realizării 
normei constituţionale cu privire la obligativitatea 
învăţământului primar. Doar un mare apărător al drep-
turilor ţărănimii şi, implicit, un adevărat cunoscător al 
vicisitudinilor vieţii ţărăneşti, cum a fost Constantin 
Stere, era în măsură să sesizeze această coliziune 
dintre cerinţele normei cu privire la obligativitatea 
învăţământului primar şi interesele unei familii ţărăneşti. 
Pentru o familie de ţărani „a trimite un copil la şcoală 
e o jertfă foarte mare”, deoarece un copil de ţăran de 
8 ani poate deja ajuta la plug, iar unul de 12 ani e un 
muncitor indispensabil. Pentru motivul dat dispoziţia 
constituţională în cauză, în opinia profesorului, intră 
în conflict cu prejudecăţile şi interesele mulţimii. 

Însă, pentru savantul constituţionalist Constantin 
Stere principiul soluţionării conflictului este evi-
dent: când interesul dezvoltării şi propăşirii statului 
intră în conflict cu interesele individuale, fie că este 
vorba despre o mulţime de persoane, „... interesele 
individuale trebuie să se plece înaintea intereselor 
generale”.16 Profesorul afirmă: „... Atunci, cînd din 
cauza prejudecăţilor, intereselor sau a mizeriei, intră 
în conflict interesul statului şi al familiei, nici un mo-
ment nu trebuie să stăm la îndoială să dăm satisfacţie 
interesului general”.17 Se menţionează că obligativi-
tatea învăţământului este prevăzută de legislaţia unor 
asemena state ca Franţa, Suedia, Norvegia – ţări cu 
un regim democratic vechi şi tradiţional. Spre deose-
bire de acestea, Anglia nu a proclamat obligativitatea 
învăţământului. Constantin Stere relevă că acest fapt 
se datorează condiţiilor istorice şi nivelului înalt de 
cultură, graţie cărora nu a fost necesar să se declare 
obligativitatea învăţământului, deoarece nu există 
părinţi care să nesocotească interesele copiilor lor. În 
plus, legislaţia engleză prevede interdicţia antrenării 
copiilor în muncă până la o anumită vârstă şi regle-
mentarea strictă a orelor de muncă pentru copiii care 
pot munci de la o anumită vârstă, astfel că părinţii nu 
pot profita de munca copiilor. 

Este foarte important şi un ultim argument adus 
de către profesor în favoarea corespunderii normei cu 
privire la obligativitatea învăţământului principiului 
libertăţii conştiinţei. Acesta se referă la drepturile copi-
lului. Profesorul vorbeşte că, spre deosebire de dreptul 
roman, conform căruia copilul făcea parte din familie 
ca şi sclavul sau animalele domestice (este vorba nu 
de famile în sens contemporan, ci de instituţia pater 
familias, despre care am relevat în articolele preceden-
te – R.G.), în dreptul contemporan copilul nu mai este 
proprietatea părinţilor. Din punctul de vedere strict al 
dreptului, copilul are personaliatatea sa juridică distinc-
tă, are drepturi date de lege, indiferent de voia părinţilor. 
Iar din punct de vedere moral, copilul aparţine tot atât 
de mult părintelui, cât şi statului, şi societăţii. 

Reieşind din toate aceste considerente, savantul con-
cluzionează că proclamarea obligativităţii învăţămân-
tului nicidecum nu vine în contradicţie cu principiul 
libertăţii conştiinţei. Iar libertatea învăţământului, ca 
şi libertatea cultelor, sunt consecinţa proclamării prin-
cipiului de libertate a conştiinţei şi mijloc de asigurare 
a acestei libertăţi.18 

 Viziunea lui Constantin Stere asupra libertăţii învă-
ţământului ca mijloc de asigurare a libertăţii conştiinţei 
îşi lasă amprenta şi asupra dispoziţiilor cu privire la 
libertatea învăţământului din Proiectul de Constituţie 
prezentat în lucrarea Anteproiect.

Astfel, una dintre normele art.22 din Proiectul 
respectiv declară că statul va înfiinţa şcolile publice 
necesare pentru instrucţiunea tuturor copiilor, fără de-
osebire de clasă, de confesiune sau de origine etnică. 
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Mai mult ca atât, Proiectul prevedea garanţii sigure în 
domeniul învăţământului pentru reprezentanţii minori-
tăţilor naţionale. Norme speciale vorbeau despre aceea 
că în localităţile, în care locuieşte o populaţie însemnată 
de altă limbă decât cea romănă, se vor înfiinţa şcoli cu 
învăţământul în limba acestor minorităţi, dar cu preda-
rea obligatorie şi a limbii române. În şcolile secundare 
şi superioare se vor preda, oriunde va fi nevoie, limbile 
şi literatura diferitelor minorităţi sau se vor înfiinţa şi 
cursuri paralele în aceste limbi, în condiţiile stabilite 
de lege.

Şi dacă Proiectul reitera dispoziţiile constituţionale 
cu privire la învăţământul primar obligator şi gratuit 
pentru toţi copiii, atunci pentru copiii dotaţi din fami-
liile defavorizate se stipulau garanţii suplimentare ale 
dreptului la învăţătură. Proiectul prevedea în context 
că statul, provinciile, judeţele şi comunele sunt datoare 
să creeze burse îndestulătoare spre a înlesni studiile 
secundare şi superioare copiilor săraci, care ar dovedi 
aptitudini deosebite.19 

Garanţiile stipulate constituţional în domeniul învă-
ţământului pentru copiii dotaţi din familiile defavoriza-
te, pentru reprezentanţii minorităţilor etnice constituiau 
inovaţiunea principală a Proiectului la acest capitol, în 
comparaţie cu normele Constituţiei în vigoare, dar şi 
meritul lui indiscutabil. Cât priveşte garanţiile pentru 
minorităţile naţionale, vom menţiona aici că Antepro-
iectul conţinea şi un şir de alte dispoziţii, deosebit de 
importante, care conferă multă valoare acestui Proiect 
de Constituţie şi despre care Constantin Stere spune că 
acestea au fost introduse în Proiect în conformitate cu 
normele Dreptului public modern şi cu obligaţiunile 
internaţionale ale statului.20 Astfel, în art.32 Proiectul 
prevedea că cetăţenii români de orice origine etnică 
au dreptul să-şi cultive limba şi să-şi dezvolte cultura 
naţională. Ei se pot exprima în limba lor în cadrul în-
trunirilor publice, în presă sau în publicaţiile de orice 
gen, în şcolile şi în serviciul cultului lor, în raporturile 
private şi comerciale, ca şi în sânul societăţilor şi aso-
ciaţiilor înfiinţate de ei. 

Legea urma să determine condiţile, în care adminis-
traţiile publice în localităţile şi ţinuturile, unde cetăţenii 
de altă origine etnică formează cel puţin a cincea parte 
din locuitori, pot utiliza în procesele-verbale şi în co-
respondenţă, pe lângă limba română, care era limba 
oficială a Statului, şi limba minorităţilor respective.

Constituţia avea să garanteze tuturor minorităţilor 
etnice dreptul de a se constitui în comunităţi, care să le 
reprezinte legal, în scopul realizării în cadrul vieţii de 
stat a tuturor intereselor lor culturale şi confesionale.

La fel se preconiza că o lege va reglementa condiţi-
ile de întreţinere a bisericilor minorităţilor confesionale 
în conformitate cu principiul libertăţii conştiinţei, pre-
cum şi condiţiile, în care atât Statul, cât şi instituţiile 
autonomiei locale vor contribui, în măsură dreaptă, din 
bugetele lor, la satisfacerea tuturor celorlalte necesităţi 

culturale şi sociale ale comunităţilor constituite de 
diferite minorităţi etnice.21 

După cum ne-am convins, viziunile lui Constantin 
Stere asupra dreptului la învăţământ sunt extrem de avan-
sate, depăşind hotărâtor nu numai parametrii timpului 
său, dar, în unele cazuri, şi ale vremurilor noastre. Drep-
tul respectiv este abordat de către Constantin Stere într-o 
strânsă conotaţie socială, în raport cu multiple probleme 
de aspect general cultural, economic, politic. Acest fapt 
conferă multă actualitate ideilor constituţionalistului 
despre realizarea dreptului la învăţământ, aplicabile 
inclusiv în societăţile tranzitive, care se confruntă, din 
cauze obiective şi subiective, cu problemele afirmării 
lor umanitare, politice şi economice, motiv din care pro-
blema educaţiei şi învăţământului este una deosebit de 
actuală. De calitatea învăţământului, orientarea corectă 
profesională şi educaţia civică a viitorilor specialişti de-
pinde în mod decisiv viitorul social, economic şi politic 
al societăţii şi al statului. 
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RéSuMé
La vente - l’achat est une opération commerciale qui favorise et fait possible le change de la marchan-

dise: Comme étendu du règlement il est le plus détaillé contracte du Code civil comme en tant d’utilisation 
de la sphère d’activité commerciale il est le plus répandu du moment que il constitue l’instrument le plus 
principal juridique a travers lequel se réalise la circulation de la marchandise. Grâce à son importance 
pour son activité commerciale le contracte la vente - l’achat commerciale fait l’objet d’une réglementa-
tion spéciale. Il est à noter que le Code commercial comprend seulement des certaines normes juridiques 
a travers lesquelles on fait les normalité des aspects spécifiques de la vente - l’achat commercial art. 
(60-73) comme: le prix de la vente, le transfert du droit de la propriété et des risques des conséquences 
du dérèglement des obligations.

Dreptul românesc
Dintre cele 20 de acte de comerţ, menţionate în 

art.3 al Codului comercial român, cel mai frecvent în 
actvitatea comercială este operaţiunea de vânzare-cum-
părare, iar contractul de vânzare-cumpărare constituie 
instrumentul juridic prin care se realizează circulaţia 
mărfurilor şi prin a cărui mijlocire mărfurile ajung de 
la producător la consumator.1 Dar, contractul de vân-
zare-cumpărare prezintă interes şi pentru activitatea de 
producere a mărfurilor, fiind folosit şi pentru aprovizio-
narea cu materii prime, materiale necesare producţei şi, 
totodată, pentru desfacerea mărfurilor realizate.2 Cum 
activitatea comercială se realizează nu doar direct, ci 
şi prin intermediari, contractul de vânzare-cumpărare 
comercială reprezintă actul juridic cel mai des întâlnit 
ca obiect al contractelor de intermediere: contractul 
de mandat, contractul de comision şi contractul de 
consignaţie. În ce priveşte apariţia vânzării-cumpărării, 
aceasta îşi găseşte originile în perioada apariţiei propri-
etăţii private asupra bunurilor, când apare într-o formă 
incipientă economia de schimb.3 Odată încheiat con-
tractul de vânzare-cumpărare, părţilor le revin anumite 
obligaţii. Fiind un contract translativ de proprietate, 
principalul efect îl constituie transmiterea dreptului 
de proprietate de la vânzător la cumpărător.

Reglementarea juridică a acestui contract, care 
se aseamănă cu cel de vânzare-cumpărare civilă, se 
găseşte în art.1294 C. civ., care îl defineşte ca fiind „o 
convenţie prin care două părţi se obligă între sine, una 
a transmite celeilalte proprietatea unui lucru şi aceasta 
a plăti celei dintâi preţul”. În acelaşi spirit, legiuitorul 
a stabilit că „proprietatea este de drept strămutată la 
cumpărător, îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului 
şi asupra preţului, deşi lucrul nu a fost predat şi preţul 

nu a fost numărat” (art.1295 C. civ.), iar prin art.971 
C. civ. este prevăzut că se transmit totodată şi riscurile,4 
atunci când: contractul este valabil încheiat, vânzătorul 
este proprietarul lucrului şi lucrul vândut este un bun 
individual determinat. 

De la această regulă părţile pot deroga, stabilind 
transmiterea dreptului de proprietate numai la predarea 
lucrului ori la plata preţului sau la îndeplinirea unui 
termen ori a unei condiţii. Vânzarea cu amânarea 
transmiterii dreptului de proprietate intervine în 
cazul vânzării cu plata preţului în rate, în scopul 
garantării plăţii preţului de către cumpărător.5 În 
reglementarea actuală a vânzării cu plata preţului în 
rate se prevede expres că mărfurile cu plata preţului în 
rate devin proprietatea cumpărătorului din momentul 
semnării contractului de vânzare-cumpărare. Există 
însă situaţii când, prin voinţa părţilor sau datorită na-
turii bunurilor, transmiterea dreptului de proprietate şi 
a riscurilor de la vânzător la cumpărător are loc ulterior 
încheierii contractului.

Astfel, în cazul în care lucrul vândut constă în 
anumite bunuri determinate generic, transmiterea 
dreptului de proprietate şi a riscurilor operează în 
momentul individualizării bunurilor, moment până la 
care riscurile sunt suportate de vânzător.6 Reglementa-
rea situaţiei o aflăm în art.62 C. com., care precizează 
responsabilitatea vânzătorului de predare a bunurilor 
în două situaţii: când a avut la dispoziţia sa bunurile 
determinate generic, chiar dacă pier fortuit înainte de 
predarea lor şi în situaţia când, procurându-le de la un 
terţ, neintrând în posesia lor, bunurile au pierit.7 

Este posibil ca bunul să nu existe în momentul vân-
zării, dar să aibă o existenţă viitoare. Art.965 alin.(1) 
C. civ. precizează: „Lucrurile viitoare pot face obiectul 
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obligaţiei”. În acest sens pot face obiectul vânzării, 
de exemplu, o recoltă viitoare, un bun ce urmează să 
fie confecţionat. Dacă bunul viitor nu se realizează, 
vânzătorul va datora despăgubiri pentru neexecutarea 
contractului.

Cea de-a treia situaţie este în cazul contractului cu 
termen sau condiţie, când transmiterea dreptului de 
proprietate este amânată până la împlinirea termenului 
sau condiţiei. 

 Ca efect al încheierii contractului, părţilor contrac-
tante le revin anumite obligaţii. 

Obligaţiile principale ale vânzătorului sunt:
a) predarea lucrului vândut în condiţiile de livrare 

prevăzute în contract (termen, loc, cantitate, calitate) şi 
garantarea cumpărătorului pentru lucrul vândut. Prin 
predare, legiuitorul a înţeles punerea efectivă a lucrului 
la dispoziţia cumpărătorului, iar, potrivit art.1317 
C. civ., cheltuielile de predare sunt în sarcina vânzăto-
rului, cele de preluare fiind în sarcina cumpărătorului. 
Predarea mărfurilor poate fi: 
üreală – când bunurile intră efectiv în posesia 

cumpărătorului sau sunt predate cărăuşului, pentru a 
le transporta la destinaţie;
üsimbolică – atunci când se înmânează cheile unui 

depozit unde se află bunurile sau înmânarea recipisei 
de depozit către cumpărător.

Lucrul vândut trebuie predat la termenul prevăzut 
de către părţile contractante, iar dacă nu a fost stabilit, 
predarea se face conform principiilor generale, imediat 
după realizarea acordului de voinţă sau la cererea cum-
părătorului.8 Există situaţii când termenul de predare 
a lucrului vândut poate fi considerat esenţial de către 
cumpărător sau de ambele părţi. Acest caracter este 
impus de natura bunului sau prin voinţa părţilor. Carac-
terul esenţial al termenului trebuie să rezulte expres din 
contract. El poate rezulta şi din împrejurări care sunt 
cunoscute de ambele părţi. De exemplu, lucrul vândut 
îl constituie o cantitate de legume (marfă perisabilă).

În ceea ce priveşte locul predării, dacă nu a fost 
prevăzut în contract şi nu rezultă nici din natura ope-
raţilor comerciale, acesta este domiciliul ori reşedinţa 
vânzătorului.9

b) Obligaţia de garanţie decurge din obligaţia 
vânzătorului de a face tot ce îi stă în putinţă pentru a 
asigura cumpărătorului stăpânirea liniştită, garantând 
contra evicţiunii10 şi contra viciilor ascunse. Tot în 
sarcina vânzătorului cade răspunderea dacă lucrul 
vândut este impropriu întrebuinţării sau dacă viciile îi 
micşorează valoarea de întrebuinţare.11 Potrivit art.1352 
C. civ., vânzătorul răspunde numai pentru viciile as-
cunse, adică pentru acele lipsuri calitative ale lucrului 
care nu puteau fi descoperite la predare cu mijloace 
obişnuite de verificare, în acelaşi timp fiind exonerat 
de viciile aparente, care, potrivit art.1353 C. civ., cum-
părătorul le poate constata. Şi Codul comercial vine 
în această privinţă cu relementări, precizând în art.70: 

„Cumpărătorul unor mărfuri sau produse provenind 
din altă piaţă este dator să denunţe vânzătorului viciile 
aparente în timp de două zile de la primire ori de câte 
ori un timp mai lung n-ar fi necesar din cauza condiţiilor 
excepţionale în care se află lucrul vândut sau persoana 
cumpărătorului”. Dacă viciile aparente au fost aduse la 
cunoştinţa vânzătorului în termen, cumpărătorul poate 
reclama viciile în termen de 3 ani (art.3 din Decretul 
nr.167/1958). Potrivit art.71 şi art.72 C. com., la cererea 
cumpărătorului sau a vânzătorului, preşedintele instanţei 
judecătoreşti poate dispune constatarea de către unul sau 
mai mulţi experţi a calităţii şi stării în care se află lucrul 
vândut, sechestrarea lucrului vândut sau depunerea lui 
într-un depozit public ori în alt loc pe care îl va stabili. În 
obligaţiile vânzătorului intră şi cheltuielile de cântărire, 
măsurare, numărare. 

Obligaţiile cumpărătorului 
Potrivit art.1361 C. civ., cumpărătorului îi revine 

obligaţia de a plăti preţul, la termenul şi locul stabilit 
în contract sau, potrivit art.1362 C. civ., la locul şi data 
predării lucrului. Pentru întârziere, potrivit art.1363 
C. civ., cumpărătorul datorează dobânzi. Plata se poate 
efectua printr-o singură prestaţie sau în rate. 

O altă obligaţie pentru cumpărător constă în luarea 
în primire a lucrului, la data şi locul convenit de părţi 
sau potrivit principiilor generale, imediat după realiza-
rea acordului de voinţă sau la cererea vânzătorului.12 Tot 
în obligaţia cumpărătorului intră şi cheltuielile legate 
de redactarea contractului, precum şi cheltuielile de 
ridicare a lucrului.

Răspunderea pentru nerespectarea obligaţiilor
Dreptul comun prevede că partea în culpă de neres-

pectarea obligaţiilor din contractul de vânzare-cumpărare 
va răspunde sub forma penalităţilor, când s-a stipulat o 
clauză penală (art.1066 C. civ.) şi sub forma despăgu-
birilor, când a fost cauzat un prejudiciu. Creditorul nu 
mai are dreptul să pretindă şi despăgubiri în cazul în 
care părţile au stipulat o clauză penală în contractul de 
vânzare-cumpărare, chiar dacă prejudiciul ar fi mai mare 
decât suma care face obiectul clauzei penale.

Dreptul comparat
Începem incursiunea privind alte sisteme de drept, 

în matere de vânzare-cumpărare, cu cel francez, care 
a constituit, de altfel, şi sursa de inspiraţie a legiu-
itorului român. Astfel, Codul civil francez a novat 
materia transferului dreptului de proprietate, legând-o 
de simpla exprimare a consimţământului. Aceasta era 
una dintre consecinţele spiritului său general: cultul 
autonomiei de voinţă a condus la a conferi acordului 
de voinţă al părţilor puteri depline, incluzând transfe-
rul proprietăţii.13 Vânzarea-cumpărarea este reglemen-
tată de Codul civil francez în art.1582-1701. Potrivit 
reglementării franceze, principalul scop urmărit de 
cumpărător la încheierea contractului este dobândirea 
proprietăţii.14 
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Printr-o privire asupra Codului civil german, se 
poate observa că dispoziţiile sale pornesc de la art.433, 
potrivit căruia vânzătorul este obligat să procure cum-
părătorului proprietatea asupra lucrului. De asemenea, 
aşa cum rezultă din art.434, lucrul vândut trebuie să 
fie liber de orice drepturi al terţilor. Din reglemen-
tările Codului civil german se poate concluziona că, 
în acest sistem de drept, valabilitatea contractului de 
vânzare-cumpărare nu este condiţionată de faptul că 
bunul vândut aparţine celui care înstrăinează. Ca raport 
obligaţional, contractul de vânzare-cumpărare este 
valabil, urmând ca în cazul neexecutării obligaţiei de 
transferare a proprietăţii vânzătorul să fie răspunzător. 
Definind contractul de vânzare-cumpărare, Codul civil 
german prevede expres că vânzătorul este obligat să 
predea bunul şi să transmită proprietatea. Aşadar, în 
principiu, obligaţia de predare este distinctă de obligaţia 
de asigurare a proprietăţii. În ceea ce priveşte vânzarea 
de bunuri mobile, cele două obligaţii sunt, de regulă, 
concomitente (art.921 C. civ. german), spre deosebire 
de vânzarea de imobile, unde cele două obligaţii sunt 
independente.

În cazul în care proprietarul nu poate asigura pro-
prietatea, ci doar posesia, suntem în prezenţa unei 
neexecutări parţiale, care produce aceleaşi efecte cu 
neexecutarea totală, dacă pentru cumpărător nu prezintă 
interes executarea doar în parte. Prin această reglemen-
tare separată a obligaţiei de a asigura proprietatea Codul 
civil german s-a îndepărtat de principiul evicţiunii 
din dreptul roman, potrivit căruia vânzătorul nu era 
răspunzător decât pentru cazul în care cumpărătorul 
era deposedat. După cum se apreciază în literatura de 
specialitate,15 principiul cuprins în Codul civil german 
nu este doar o consecvenţă a organizării transmiterii 
proprietăţii în materia drepturilor reale, ci el însuşi 
răspunde nevoilor circuitului civil. În acest sistem 
de drept transmiterea dreptulu de proprietate asupra 
imobilelor se face prin exprimarea consimţământului, 
urmată de înscrierea în cartea funciară, iar în materie de 
bunuri mobile proprietatea se transmite prin exprimarea 
consimţământului şi tradiţiunea bunului; dacă bunul era 
deja în posesia dobânditorului – doar prin exprimarea 
consimţământului. Bunurile mobile se pot dobândi în 
proprietate şi prin efectul bunei-credinţe, dobânditorul 
fiind considerat de rea-credinţă dacă ştia (ori nu ştia 
dintr-o gravă neglijenţă) că bunul nu aparţine înstrăină-
torului. Până la înscriere în cartea funciară dobânditorul 
are un aşa-numit Anwartschaftrecht, un drept viitor, a 
cărui aplicare este reglementată juridiceşte, drept care 
însă nu-l îndreptăţeşte la posesie. În cazul în care o per-
soană neîndreptăţită a dispus de un bun imobil, dreptul 
german cunoaşte aşa-numita convalescenţă a actului 
juridic (art.185 C. civ. german). Potrivit alin.(1), actul 
de dispoziţie încheiat de o persoană neîndreptăţită este 
valabil dacă este urmat de consimţământul persoanei 
îndreptăţite. Alineatul al doilea prevede că acel act va 

fi valabil dacă persoana îndreptăţită ratifică actul sau 
persoana neîndreptăţită dobândeşte bunul ulterior, sau 
persoana îndreptăţită devine moştenitor pur şi simplu 
al persoanei neîndreptăţite şi în această calitate trebuie 
să garanteze. Articolul 434 îl obligă pe cumpărător îm-
potriva oricăror drepturi pe care terţii le-ar putea valo-
rifica în contra lui, ceea ce înseamnă că vânzătorul este 
obligat să răspundă nu doar dacă drepturile terţilor l-au 
tulburat deja, dar şi în cazul în care l-ar putea tulbura 
pe cumpărător. În ceea ce priveşte natura drepturilor ce 
pot fi invocate, s-a considerat16 că poate fi vorba despre 
orice drepturi, cu excepţia proprietăţii, căci problema 
proprietăţii este deja reglementată prin art.433 C. civ. 
german. Sancţiunea încălcării obligaţiei prevăzute în 
art.434 C. civ. german este aceea că drepturile cumpă-
rătorului sunt cele prevăzute în art.440 alin.(1) C. civ. 
german: poate invoca excepţia de neexecutare (art.320-
321); poate fi scutit de executarea propriei obligaţii în 
condiţiile art.323 (imposibilitate de executare); poate 
pretinde daune interese dacă imposibilitatea de executa-
re este imputabilă debitorului; poate denunţa contractul, 
potrivit art.325-326. Deci, se poate concluziona că în 
sistemul de drept german obligaţia vânzătorului nu 
mai este privită ca o obligaţie „de regres”, ci ca una de 
neexecutare, în care faptul neexecutării constă tocmai 
în neasigurarea proprietăţii. Aşa cum se remarcă în 
literatura de specialitate, deosebirea dintre sistemul 
roman şi sistemul german al asigurării proprietăţii este 
atât de semnificativă, încât aproape nu este întrebare 
din materia garanţiilor răspunsul la care să nu depindă 
de această difereniere.17 

Asemănător soluţiei doctrinare din dreptul francez 
se prezintă vânzarea mobiliară în sistemul dreptului 
englez, reglementată prin Sale of Goods Act din 1893, 
actualizat prin cel din 1979. Aici este prevăzută pre-
zumţa, potrivit căreia vânzătorul se obligă să transmită 
dreptul asupra lucrului către cumpărător, el garantând 
că lucrul vândut este liber de orice sarcini sau servituţi 
şi că, de asemenea, cumpărătorul va dobândi posesiu-
nea liniştită asupra bunurilor. În caz contrar, el se obligă 
să plătească despăgubiri pentru neexecutare. 

În sistemul de drept al Statelor Unite ale Ame-
ricii, dreptul contractelor cuprinde, ca şi în dreptul 
englez, cutume şi drept scris, cu excepţia statului 
Louisiana, în care este în vigoare un Cod civil, după 
modelul celui francez. În restul statelor se aplică o se-
rie de reglementări, printre care Uniform Commercial 
Code (UCC), a cărui inerpretare nu este însă unitară 
pe întreg teritoriul. Contractul de vânzare-cumpărare 
este numit aici simplu – sale. Transmiterea proprietăţii 
operează, de regulă, în momentul în care vânzătorul 
a executat obligaţia de predare a bunului. În privinţa 
garanţiei împotriva evicţiunii, la început ea era ca şi 
în dreptul englez, necunoscută, fiind operantă doar o 
răspundere delictuală. Uniform Commercial Code nu 
defineşte evicţiunea, dar în secţiunea 2-312 prevede că 
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vânzătorul garantează că transmiterea titlului este liberă 
de vicii şi corespunzătoare din punct de vedere legal, 
respectiv, contractual. El mai garantează în continuare 
că lucrul vândut va fi predat liber de sarcini sau alte 
îngrădiri. În cazul în care vânzătorul este comerciant, 
cumpărătorul are dreptul să pretindă ca bunul să fie liber 
de drepturi de proprietate industrială sau intelectuală.

În Elveţia, Codul obligaţiunilor cumulează obligaţia 
de a asigura proprietatea cumpărătorului cu garanţia 
contra evicţiunii. Astfel, pe de o parte, art.184 prevede, 
definind contractul, că vânzătorul este obligat să pre-
dea lucrul şi să transfere proprietatea, iar apoi art.192 
reglementează obligaţia vânzătorului de a-l garanta îm-
potriva evicţiunii totale sau parţiale. Doctrina atribuie 
garanţiei împotriva evicţiunii în general funcţia de a-i 
asigura cumpărătorului liniştita posesiune asupra lucru-
lui, recunoscând în acelaşi timp că semnificaţia practică 
a normelor asupra evicţiunii este relativ scăzută.

note:

1 A se vedea: St.Cărpenaru. Drept comercial român. Ediţia a 
V-a. – Bucureşti: ALL Beck, 2005, p.434.

2 A se vedea: Dr.Al. Sitaru. Dreptul comerţului internaţional. 
Vol. II. – Bucureşti: Actami, 1996, p.233.

3 A se vedea: S.Angheni, M.Volonciu, C.Stoica. Drept comer-
cial. – Bucureşti: Editura Universitară, 2004, p.344.

4 În situaţia când bunul vândut a pierit independent de voinţa 
vânzătorului (ex: ca urmare a unei calamităţi), cumpărătorul nu 
poate pretinde recuperarea. 

5 O astfel de vânzare cu rezerva proprietăţii a fost reglemen-
tată în trecut, prin Legea din 2 august 1929 asupra vânzării pe      

credit a maşinilor industriale, agricole şi autovehiculelor (în pre-
zent abrogată). 

6 A se vedea: O.-M. Corsiuc. Principalele efecte ale contrac-
tului de vânzare-cumpărare comercială // Revista de Drept co-
mercial, 2007, nr.2, p.2; St.Cărpenaru. Op. cit., p.426.

7 Art.62 C. com. dispune: „Când mărfurile vândute sunt ară-
tate în contract numai prin câtime, fel de calitate, fără nici o altă 
indicaţiune de natură a desemna un corp cert şi determinat, vân-
zătorul este obligat a preda, la locul şi tmpul stipulat, câtimea, 
felul şi calitatea cuvenită chiar dacă mărfurile, care ar fi fost la 
dispoziţia sa în momentul formării contractului sau pe care el şi 
le-ar fi procurat în urma executării lui, ar fi pierit sau dacă expe-
dierea sau sosirea acelor mărfuri ar fi fost împiedicată de vreo 
cauză oarecare”.

8 A se vedea: A.Leik. Dreptul afacerilor. – Iaşi: Tehnopress, 
2003, p.189.

9 A se vedea: I.L. Georgescu. Dreptul comercial roman. – Bu-
cureşti: Lumina LEX, 1994, p.344. 

10 În virtutea garanţiei de evicţiune, vânzătorul are obligaţia 
să-l apere pe cumpărător de tulburările de drept din partea unei 
terţe persoane şi să se înfăţişeze în instanţă, în calitate de garant, în 
cazul când cumpărătorului i s-a intentat o acţiune judecătorească.

11 A se vedea: C.Acostăchioaiei. Elemente de drept pentru 
economişti. Ediţia a II-a. – Bucureşti: ALL Beck, 2004, p.216. 

12 A se vedea: S.Cărpenaru. Op. cit., p.409.
13 A se vedea: C.Toader. Evicţiunea în contractele civile. – Bu-

cureşti: ALL, 1997, p.50.
14 A se vedea: A.Lucas, P.Catala. Code civil. – Paris: Litec, 

1994, p.829.
15 A se vedea: H.Kahler, în: STAUDINGER Komentar zum 

BGB, la Camelia Toader. Op. cit., p.49.
16 A se vedea: Putzo, în: PALANDT Komenter zum, BGB. – 

Munchen,1996, p.499.
17 A se vedea: E.Rabel. Die Haftung des Verkaufers wergen 

Mangels in Rechte. – Leipzig: Veit & Comp, 1902, p.109.
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SuMMaRY
Interpretation is a familiar feature of law and legal practice. For some legal theorists, interpretation 

is a central, even foundational, aspect of law. Despite many discussions of interpretation, in a variety 
of legal theoretical contexts, there remains widespread disagreement over the nature of interpretation 
in law. It may well be that the reason interpretation remains a widely-contested aspect of legal theory 
is that our very conception of what counts as law may depend on a proper understanding of the role of 
interpretation in law.

I
cât şi în procesul analizei normelor juridice, calificării 
juridice şi adoptării deciziei. Din acest punct de vede-
re, fiecare act de aplicare a dreptului este şi rezultatul 
interpretării legii.

Interpretare înseamnă clarificarea sensului, conţi-
nutului legii sau al altui act al puterii de stat.1

Interpretare juridică înseamnă dezvăluirea conţi-
nutului legii sau al normelor juridice. 2

Interpretarea dreptului este o activitate intelectual-
volitivă privind stabilirea conţinutului adevărat al acte-
lor juridice în scopul realizării şi perfecţionării lor. 3

Profesorul Gheorghe Avornic propune următoarea 
definiţie a interpretării dreptului: „Prin interpretarea 
normelor de drept se înţelege o fază a procesului de 
aplicare a dreptului, prin care se are în vedere un pro-
ces intelectual îndreptat la stabilirea exactă a sensului 
şi conţinutului normelor de drept supuse interpretării 
cu ajutorul unui mecanism (un ansamblu de metode şi 
procedee) special învestit pentru aceasta”.4 Profesorul 
Boris Negru susţine că interpretarea constituie o opera-
ţie logico-raţională care oferă soluţiile juridice adecvate 
pentru diferite situaţii cu care ne confruntăm.5

În temeiul celor expuse, am menţiona că inter-
pretarea normelor juridice este clarificarea sensului 
lor, sau clarificarea conţinutului voinţei adevărate a 
legiuitorului.

Interpretarea conţine două elemente: 
1. Explicarea pentru sine
2. Explicarea pentru alţii.
 Explicarea pentru sine presupune dezvăluirea con-

ţinutului normelor juridice „pentru sine”. Explicarea 
pentru alţii presupune dezvăluirea conţinutului norme-
lor juridice pentru alţii. Explicarea pentru alţii se poate 

conţine în acte speciale (ele se numesc interpretative), 
dar ea poate fi inclusă şi în actele de aplicare a drep-
tului, în astfel de acte ca decizia judecaţii pe un dosar 
concret. Şi explicarea pentru sine a cerinţelor normelor 
juridice, ca un proces intelectual lăuntric, şi explicarea 
pentru alţii, că exprimare în exterior a concluziilor sale 
privind conţinutul dreptului cu scopul de a demonstra 
cum trebuie înţeles actul juridic, foarte des sunt unite 
într-o noţiune – „interpretarea dreptului”.

Explicarea pentru sine constituie procesul înţele-
gerii, cunoaşterii, conştientizării conţinutului „pentru 
sine”. Explica rea pentru alţii este lămurirea, aducerea 
conţinutului însuşit la cunoştinţa altora. În literatura 
juridică au fost expuse diverse puncte de vedere cu 
privire la elementele indicate. Unii savanţi examinau 
interpretarea numai ca explicare pentru sine, alţii o 
reduceau exclusiv la explicare pentru alţii.

Au fost întreprinse încercări de a selecta elemen-
tul principal, determinant. O asemenea abordare a 
chestiunii este greşită din punct de vedere ştiinţific, 
dar şi practic. Explicarea pentru sine şi explicarea 
pentru alţii sunt două laturi dialectic legate ale unui 
proces unic.6

Explicarea pentru sine anticipează, însoţeşte şi 
finalizează procedura de explicare pentru alţii, de-
oarece, înainte de a explica altora conţinutul normei, 
interpretatorul trebuie să şi-l clarifice, să înţeleagă el 
însuşi conţinutul. Şi anume, explicarea pentru alţii nu 
reprezintă bilanţul şi nici scopul interpretării. Ea se 
realizează pentru ca conţinutul actului normativ juridic 
să fie înţeles, lămurit, clar pentru alte persoane –      
subiectele realizării dreptului. Totodată, se cere a reţine 
că interpretarea dreptului se înfăptuieşte nu pentru a 
cunoaşte obişnuinţa, pentru studierea normelor juridice, 
ci în scopul realizării lor. Circumstanţa nominalizată îi 

INTERPRETAREA  DREPTULUI:  
ASPECTE  TEORETICO-PRACTICE

Gheorghe GuZun,
doctor în drept, conferenţiar universitar

aureliu GuZun,
lector universitar 

Recenzent: Dumitru GRaMa, 
doctor în drept, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific coordonator la IISD al AŞM

nterpretarea dreptului este una dintre verigile 
centrale atât în procesul de aplicare a dreptului, 
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şi atribuie particularităţi specifice procesului examinat, 
adică procesului de interpretare.

La o analiză mai profundă putem caracteriza in-
terpretarea dreptului ca o activitate specifică, ca un 
fenomen social deosebit, ca un factor specific al culturii 
juridice, moment al existenţei şi dezvoltării dreptului, 
o condiţie necesară a reglementarii juridice.

Hermeneutica este ştiinţa şi arta interpretării ter-
menilor şi noţiunilor juridice, este un fel de apogeu 
al măiestriei juridice, punctul culminant al activităţii 
juridice.7

Anticipând chestiunea necesităţii interpretării, am 
sublinia că interpretarea juridică e necesară în legătură 
cu faptul că legile, alte acte normative juridice conţin 
teze legislative generale, deseori destul de abstracte; pe 
lângă aceasta, expuse nu numai în sistemul de semne, 
în aspect de limbă – logic, dar şi în „limbă juridică”.

Şi toate acestea cer o activitate a gândirii destul de 
intensă cu folosirea cunoştinţelor juridice şi a altor cu-
noştinţe speciale, când se obţine, vorbind convenţional, 
„traducerea inversă” a textelor juridice în sistemul de 
cuvinte şi noţiuni, care permit a aplica corect şi precis 
legea. Cu atât mai mult că în anumite legi, în alte acte 
normative juridice se întâlnesc imprecizii şi greşeli, 
momente neclare.8

Interpretarea este un proces de cunoaştere. Inter-
pretarea juridică este o varietate a cunoaşterii, adică un 
proces complicat al activităţii de gândire, în rezultatul 
căreia are loc trecerea de la neştiinţă la cunoaştere, se 
reproduce tabloul real veridic al lumii obiective.

Însă, spre deosebire de alte genuri ale cunoaşterii 
(teoretice, obişnuite), interpretarea juridică reprezintă 
o cunoaştere specială, care se înfăptuieşte în scopurile 
realizării practice a dreptului. La cunoaşterea specială 
în domeniul dreptului se referă, de asemenea, activita-
tea judecătoriei, a altor organe de aplicare a dreptului 
privind stabilirea circumstanţelor reale ale cauzei.

Interpretarea juridică căpătă o importanţă şi mai 
esenţială la aplicarea dreptului, când ea devine un 
element al activităţii autoritare de stat, ce determină 
consecinţele juridice obligatorii la soluţionarea cazului 
juridic. Aici şi însăşi interpretarea capătă o importanţă 
juridică obligatorie; în ea nu rareori e esenţial elementul 
explicării pentru alţii şi ea direct influenţează asupra 
reglementarii juridice a relaţiilor sociale.

Rolul şi locul interpretării dreptului în viaţa soci-
etăţii sunt legate de regimul politic şi de starea lega-
lităţii. În regimul totalitar, în condiţiile fărădelegii, 
interpretarea se foloseşte des pentru aplicarea arbitrară 
a dreptului.9

Esenţa interpretării ca activitate specifică constă în 
particularităţile dreptului ca fenomen social. Aceste 
particularităţi sunt de aşa natură încât dictează nece-
sitatea interpretării. Acestea sunt: caracterul normativ, 
caracterul general obligatoriu, caracterul sistematic, 
caracterul formal-determinat şi constrângerea de stat. 

Baza dreptului o constituie normele - reguli cu caracter 
general. Caracterul normativ al dreptului este o particu-
laritate deosebită, întrucât dreptul este o măsură egală 
aplicată faţă de oamenii, de fapt, inegali. Întrucât legea 
e generală (universală), iar întâmplarea, situaţia la care 
ea se aplică este unică, subiectele care o realizează sunt 
individuale, e necesară interpretarea normei generale, 
clarificarea faptului dacă ea poate fi aplicată în cazul 
concret şi faţă de subiecte concrete.

Subiectul realizării dreptului întotdeauna „probea-
ză” regula generală la fapte concrete, persoane concre-
te, ţinând cont de particularităţile locului, timpului etc. 
Interpretând norma, el prin aceasta determină dacă ea 
este aplicabilă şi în ce măsură la cazul concret, la per-
soana concretă. Şi aici subliniem că a aduce generalul 
la un caz izolat fără explicarea pentru sine e imposibil. 
Se ştie că dreptul reprezintă un fenomen social specific 
care are legităţile sale de dezvoltare, forme de mani-
festare şi realizare, structură, construcţii, moduri şi 
tipuri de reglementare etc. Particularităţile indicate, de 
asemenea, cer o activitate deosebită pentru clarificarea 
sensului adevărat al normelor juridice. Este vorba nu 
numai despre interpretare, înţelegere a termenilor ju-
ridici speciali, dar şi despre evidenţa particularităţilor 
reglementarii juridice.

Necesitatea interpretării în drept este chemată la via-
ţă şi de contradicţiile posibile între forma şi conţinutul 
lui. Desigur, conţinutul dreptului îşi găseşte expresia în 
actele normative juridice, care nu întotdeauna exprimă 
corect voinţa adevărată a legiuitorului. Nivelul scăzut 
al tehnicii juridice, neajunsurile de ordin tehnic conduc, 
fără îndoială, la lacune, contradicţii, la denaturarea 
conţinutului dreptului. În asemenea cazuri, interpre-
tarea constituie o condiţie obligatorie a cunoaşterii 
conţinutului adevărat al prescripţiilor juridice.

În literatura juridică a fost expusă opinia că trebuie 
interpretate numai normele neclare (confuze, vagi), iar 
cele clare, înţelese nu ar avea nevoie de interpretare.    
O astfel de opinie e discutabilă. Doar pentru a deter-
mina dacă norma data e înţeleasă, e clară, trebuie s-o 
clarificam, s-o înţelegem, adică s-o interpretăm.

Interpretarea dreptului e necesara, de asemenea, în 
virtutea contradicţiei între caracterul formal-determinat 
al normelor juridice şi dinamismul vertiginos al relaţi-
ilor sociale. În virtutea caracterului formal-determinat, 
prescripţiile juridice rămân invariabile, stabile până la 
modificarea lor.

În acelaşi timp, viaţa socială se schimbă permanent. 
De aceea, nu rareori legea se aplica în condiţiile care 
s-au modificat esenţial în comparaţie cu momentul 
emiterii ei.

Interpretarea literală. În majoritatea cazurilor, sen-
sul normelor juridice coincide în întregime cu textul 
articolului actului normativ juridic în care acestea sunt 
formulate. În acest caz se spune că litera legii cores-
punde cu spiritul ei. Aplicarea majorităţii normelor 
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juridice are loc în conformitate cu textul lor, deoarece 
litera şi spiritul lor coincid.

 Dar, există şi situaţii când această coincidenţă 
lipseşte. De exemplu, alin.(4) art.48 din Constituţia 
Republicii Moldova10 stipulează: „Copiii sunt obligaţi 
să aibă grijă de părinţi şi să le acorde ajutor”. Cuvântul 
„copiii” este o noţiune foarte largă. Ea cuprinde şi pe 
copilul de 2 zile, şi pe copilul de 16-17 ani, pe copilul 
major, copilul major, dar inapt de muncă. Probabil, în 
cazul dat este vorba despre copiii majori, apţi de muncă 
şi cu capacitate de exerciţiu.

Nu întâmplător, în Codul familiei al Republicii Mol-
dova11 (art.80 alin.(1)) legiuitorul subliniază: „Copiii 
majori apţi de muncă sunt obligaţi să-şi întreţină şi 
să-şi îngrijească părinţii inapţi de muncă care necesită 
sprijin material”. 

Interpretarea restrictivă. La interpretarea restrictivă 
textul normei juridice este formulat mai larg decât 
sensul, conţinutul ei real. De exemplu, în art.20 din 
Codul familiei se menţionează că „bunurile dobândite 
de către soţi în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu 
drept de proprietate în devălmăşie, conform legislaţiei”. 
Însă, sunt foarte multe cazuri când soţii, nedesfăcând 
căsătoria, trăiesc separat. Este oare averea lor propri-
etate devălmaşă? În acest caz, probabil, este necesar 
a interpreta norma juridică restrictiv, adică nu orice 
bunuri, avere dobândite în timpul căsătorii constituie 
proprietatea comună, devălmaşă.

Conform Constituţiei Republicii Moldova (art.57 
alin.(1)) „apărarea Patriei este un drept şi o datorie 
sfântă a fiecărui cetăţean”.

Din textul legii literalmente poate fi înţeles că 
este vorba despre obligaţiunile tuturor cetăţenilor, 
indiferent de vârstă, starea sănătăţii, activitate, dar, 
realmente, după sensul legii se au în vedere numai 
cetăţenii care au atins vârsta de 18 ani şi cu vârsta nu 
mai mare de 50 de ani, având capacitate de exerciţiu, 
nu însă minorii şi cei fără capacitate de exerciţiu. 
Deci, textul legii, într-adevăr, e mai larg în raport cu 
conţinutul voinţei legiuitorului, de aceea şi este supus 
interpretării restrictive.

Interpretarea extensivă. La interpretarea extensivă 
textului normei juridice i se atribuie un sens mai larg 
decât cel aparent la prima vedere. 

De exemplu, articolul 76 din Codul penal al Re-
publicii Moldova12 enumeră circumstanţele care sunt 
recunoscute atenuante în cazul pronunţării de către 
instanţa de judecată a măsurii de pedeapsă:

a) săvârşirea pentru prima dată a unei infracţiuni 
uşoare sau mai puţin grave;

b) săvârşirea infracţiunii de către un minor;
c) săvârşirea infracţiunii de către o femeie gravidă;
d) prezenţa copiilor minori în familia vinovatului;
e) săvârşirea infracţiunii ca urmare a unui concurs 

de împrejurări grele de ordin personal sau familial ori 
din motive de compătimire;

f) preîntâmpinarea de către vinovat a urmărilor pre-
judiciabile ale infracţiunii săvârşite, repararea benevolă 
a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate;

g) căinţa sinceră sau autodenunţarea;
h) contribuirea activă la descoperirea infracţiunii 

sau la arestarea infractorilor;
i) acţiunile ilegale sau imorale ale victimei, dacă ele 

au provocat infracţiunea;
j) alte împrejurări.
După sensul legii, această enumerare a circumstan-

ţelor atenuante nu este una exhaustivă (completă) şi 
judecata poate lua în consideraţie şi alte circumstanţe, 
dacă le va recunoaşte atenuante. Prin urmare, art.76 din 
Codul penal al Republicii Moldova poate fi interpretat 
extensiv. Însă, nu poate fi interpretat extensiv art.77 din 
acelaşi Cod, care enumeră circumstanţele agravante.

Sau să luam alt exemplu: art.74 alin.(1) din Codul 
familiei stipulează obligaţia părinţilor de a-şi întreţi-
ne copiii: „Părinţii sunt obligaţi să-şi întreţină copiii 
minori şi copiii majori inapţi de munca care necesită 
sprijin material”. Din sensul normei juridice citate mai 
sus rezultă că şi înfiitorii echivalaţi juridic cu părinţii de 
sânge au aceeaşi obligaţie fată de copiii înfiaţi anterior. 
Deci, şi în acest caz avem de a face cu interpretarea 
extensivă.

În concluzie, am sublinia că atât interpretarea 
restrictivă, cât şi cea extensivă se înfăptuiesc strict 
în limitele normei interpretate şi că nici prima, nici 
cealaltă nu „îngustează” şi nu „lărgeşte” conţinutul 
normei, ci numai scoate la iveală sensul „ literei” 
normei juridice.
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SuMMaRY
The problem of correctly determination of juridical object of arbitrariness has generated a great 

number of doctrinal opinions and also has it’s impact on the legislative level. Arbitrariness – is a crime 
which threatens the prestige and authority of state structure, relations link in order of realize administra-
tive attributions.

C
sociale, în măsura în care realizarea drepturilor şi li-
bertăţilor unor persoane să nu prejudicieze sau să nu 
limiteze drepturile şi libertăţile altora, respectându-se 
întocmai prevederile constituţionale.1

Inevitabil, ignorarea ordinii instituite de realizare a 
unui drept determină, pe de o parte, apariţia unui pericol 
de încălcare a drepturilor şi intereselor legitime ale altor 
persoane, iar, pe de altă parte, o astfel de faptă intervine 
ca expresie a unei „dezaprecieri”, „ignorări” a suve-
ranităţii statului din partea celor care încalcă ordinea 
de realizare a drepturilor şi intereselor. Anume statul 
instituie o astfel de ordine de realizare a drepturilor, 
supraveghind exercitarea acesteia. 

Prin fapta de samavolnicie se neagă autoritatea şi 
prestigiul organelor de stat, relaţii ce se exprimă în 
realizarea de către organele competente a atribuţiilor 
de administrare. Conţinutul acestor atribuţii constă în 
instituirea unor relaţii sociale de dirijare între organele 
autorităţilor publice şi persoane fizice sau juridice, 
ultimele aflându-se pe poziţie de subordonare. 

Gradul prejudiciabil al samavolniciei reiese din 
faptul că această infracţiune atentează la ordinea de 
administrare de stat, adică la conţinutul acesteia.

Ordinea de administrare constituie starea normală 
de desfăşurare a relaţiilor sociale, care se asigură prin 
activitatea execuţional-dispozitivă a autorităţii publice, 
fiind realizată în baza legilor şi a altor acte normative. 
Puterea de stat este exprimarea politică a suveranităţii 
unui stat, manifestată prin dirijarea societăţii cu ajutorul 
organelor sale speciale.2

Samavolnicia supusă răspunderii penale se exprimă 
prin exercitarea în mod arbitrar a unui drept legitim sau 
presupus şi prin încălcarea ordinii stabilite, dacă s-au 
cauzat daune în proporţii mari intereselor publice sau 
drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor 
fizice sau juridice. Astfel, apare problema determinării 
corecte a obiectului infracţiunii de samavolnicie. 

În literatura de specialitate se face distincţie între 
obiectul juridic şi obiectul material al infracţiunii.

Obiectul juridic al infracţiunii este definit prin 
prisma cumulului de valori şi interese de importanţă 
socială majoră, protejate de legea penală, la care aten-
tează persoana (sau mai multe persoane) ce săvârşeşte 
infracţiunea şi cărora, în urma faptei sale, li se aduce 
ori le poate fi adus un prejudiciu.3 Valorile şi interesele 
nominalizate se află într-o conexiune strânsă cu relaţiile 
sociale cărora le dau naştere sau le modifică.

Modalităţile obiectului juridic al infracţiunii (con-
form criteriului delimitării „pe verticală”) sunt obiectul 
juridic general, obiectul juridic generic, obiectul juridic 
nemijlocit, care, la rândul său, poate fi (conform criteriu-
lui delimitării „pe orizontală”): obiectul juridic nemijlo-
cit principal, obiectul juridic nemijlocit secundar.

Obiectul juridic general, fiind propriu tuturor infrac-
ţiunilor, nu redă, în esenţă, specificul infracţiunii de sa-
mavolnicie, constituind totalitatea relaţiilor sociale care 
asigură ordinea de drept, proclamată şi reglementată de 
legea penală în vigoare (art.2 C. pen. RM).

Problematica determinării corecte a obiectului ju-
ridic generic şi, respectiv, a celui nemijlocit a generat 
mai multe opinii controversate în doctrina penală, 
reflectându-se în ultimă instanţă şi la nivel legislativ. 
Sistematizarea Părţii Speciale a Codului penal al Re-
publicii Moldova s-a efectuat anume în baza obiectului 
generic al infracţiunii, constituind un criteriu unic şi 
raţional de clasificare şi, respectiv, de sistematizare a 
normelor juridico-penale. 

Realizând o incursiune cu caracter istoric, obser-
văm că infracţiunea de samavolnicie îşi găsea sediul 
incriminator în diferite capitole ale legii penale. Spre 
exemplu, după cum se cunoaşte, în Republica Moldova, 
până la adoptarea Codului penal din 1961, se aplica 
legislaţia RSS Ucrainene, inclusiv cea penală, în care 
infracţiunea de samavolnicie era incriminată în Capito-
lul VI. Acest capitol includea infracţiunile contra vieţii, 
sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei.4 Reieşind din 

UNELE  ASPECTE  ALE  ObIECTULUI  jURIDIC 
AL  INFRACŢIUNII  DE  SAMAVOLNICIE
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adrul normativ naţional instituie anumite limite 
adecvate pentru desfăşurarea normală a relaţiilor 
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ideea legiuitorului de a include samavolnicia în cadrul 
acestui capitol, deducem că obiectul juridic generic 
era reprezentat la acel moment de ansamblul relaţiilor 
sociale legate de protecţia vieţii, sănătăţii, libertăţii 
şi demnităţii persoanei. De altfel, la momentul actual 
samavolnicia îşi găseşte sediul legislativ în cadrul Ca-
pitolului XVII din Codul penal al Republicii Moldova, 
intitulat „Infracţiuni contra autorităţilor publice şi a 
securităţii de stat”.

Obiectul juridic nemijlocit este constituit din relaţii-
le sociale la care se atentează prin fiecare infracţiune în 
parte, servind la individualizarea acesteia; acele valori 
şi interese concrete cărora li se aduce sau li se creează 
pericolul de cauzare a unui prejudiciu.

Cu referire la posibilităţile determinării obiectului 
nemijlocit al infracţiunii de samavolnicie, în doctrina 
penală au fost exprimate mai multe opinii, unele fiind 
contrare atât ideilor doctrinare proprii, cât şi practicii 
judiciare. În continuare vom încerca să determinăm 
obiectul nemijlocit al samavolniciei prin prisma 
opiniilor exprimate vis-à-vis de definiţia doctrinară a 
acestuia.

Constatarea corectă a obiectului nemijlocit are 
importanţă atât teoretică, cât şi practică. Ceea ce ţine 
de aspectul teoretic, determinarea corectă a acestuia va 
permite stabilirea eficientă a locului de incriminare a 
samavolniciei în cadrul infracţiunilor contra autorită-
ţilor publice şi a securităţii de stat. Importanţa practică 
a determinării obiectului nemijlocit ţine de încadrarea 
juridică corectă a faptelor prejudiciabile concrete, 
servind în calitate de criteriu principal (uneori şi unic) 
pentru delimitarea samavolniciei de alte infracţiuni. 
Deseori, în practica judiciară încadrarea faptelor de 
samavolnicie are loc conform unor conţinuturi de 
infracţiuni asemănătoare, eroarea fiind condiţionată 
de impedimentele create prin modalitatea în care îşi 
găseşte expresie normativă.

În doctrina dreptului penal tradiţional se face deli-
mitarea dintre obiectul nemijlocit principal şi obiectul 
nemijlocit secundar (adiacent). La delimitarea acestora 
nu se pune accentul pe superioritatea poziţiei sale în 
cadrul piramidei valorilor sociale, ci pe prezenţa „legă-
turii intrinseci” dintre valorile şi relaţiile sociale, care 
constituie obiectul generic şi, respectiv, cele ce con-
stituie obiectul nemijlocit de bază. Pntru determinarea 
corectă a obiectului nemijlocit principal se porneşte şi 
de la premisa necesităţii primordiale şi subsidiare de 
protejare a unor valori şi relaţii sociale, care şi formează 
obiectul nemijlocit principal, sau, după caz, obiectul 
nemijlocit secundar.

În opinia autoarei E.Visterniceanu, obiectul ne-
mijlocit principal al infracţiunii incriminate la art.352     
C. pen. RM îl prezintă relaţiile sociale cu privire la 
autoritatea publică.5 Nu susţinem pe deplin opinia expri-
mată de autoarea citată, luând în consideraţie faptul că 
autoritatea publică este o noţiune prea largă şi complexă 

pentru a crea posibilitatea protejării în ansamblu prin 
incriminarea faptei de samavolnicie. 

Întru susţinerea poziţiei menţionate aducem urmă-
toarele argumente: autoritatea publică reprezintă o 
instituţie politică (ansamblul organismelor şi mecanis-
melor existente într-o societate), constituită în mod di-
rect sau indirect de către popor, învestită de Constituţie 
cu anumită competenţă pentru a îndeplini unele funcţii 
de guvernare şi care se bucură de o anumită autoritate 
şi prestigiu în societate.6

Cadrul legal naţional nu defineşte conceptul de au-
toritate publică, însă Constituţia Republicii Moldova, 
în Titlul III, intitulat „Autorităţile publice”, enumeră ca 
autorităţi publice Parlamentul – organ reprezentativ su-
prem şi legislativ; Guvernul şi Preşedintele Republicii 
Moldova – puterea executivă; instanţele judecătoreşti, 
Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura – 
autoritatea judecătorească. De asemenea, Constituţia 
Republicii Moldova reglementează activitatea admi-
nistraţiei publice centrale de specialitate (ministerele) 
şi a administraţiei publice locale (consiliile locale alese 
şi primarii aleşi). Din cele relatate reiese că conceptul 
autorităţilor publice (care conţine mai multe derivate) 
este prea larg pentru a fi protejat de norma de incrimi-
nare de la art.352 C. pen. RM.

După cum s-a menţionat anterior, în calitate de 
obiect nemijlocit principal al infracţiunii incriminate la 
art.352 C. pen. RM, E.Visterniceanu consideră relaţiile 
sociale cu privire la autoritatea publică.7 Autoarea ajun-
ge la o astfel de concluzie folosind metoda deducţiei 
prin derivarea obiectului juridic principal din cel ge-
neric: „...în vederea corelării obiectului juridic special 
(n.a.) al samavolniciei cu obiectul juridic generic al 
acestei fapte ...”. Rămân neclare considerentele din 
care autoarea a derivat obiectul juridic special din cel 
generic, însă în rezultatul derivării a ajuns la concluzia 
că autoritatea publică reprezintă obiectul principal, şi 
nu obiectul juridic special. Din interpretarea redată de 
autoare nu este clar care ar fi coraportul acestora după 
volum şi conţinut: „anume autoritatea publică repre-
zintă obiectul principal, şi nu obiectul juridic special, 
din considerente că nu se poate ignora că, la săvârşirea 
infracţiunii de samavolnicie, în plan secundar se aduce 
atingere şi altor valori sociale decât cea care se află pe 
locul principal”.8

În cele ce urmează ne propunem să clarificăm care 
ar fi coraportul dintre terminologia utilizată de către 
E.Visterniceanu. Astfel, în doctrina autohtonă obiec-
tul juridic special (specific) al infracţiunii serveşte la 
determinarea individualităţii unei infracţiuni, în cadrul 
unui grup de infracţiuni de acelaşi gen. Obiectul juridic 
special al infracţiunii este constituit din valoarea socială 
concretă (şi, implicit, relaţiile sociale corespunzătoare) 
căreia i se aduce atingere prin infracţiune. Obiectul ju-
ridic special al infracţiunii este obiectul infracţiunii, aşa 
cum acesta este descris prin norma incriminatoare.9 
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De asemenea, în doctrina penală se face uz şi de un 
astfel de termen cum este obiectul nemijlocit – ca semn 
al componenţei de infracţiune. Acesta serveşte spre a 
descrie concret valoarea socială şi relaţiile sociale la 
care se atentează prin săvârşirea infracţiunii de sama-
volnicie, care, de altfel, este sinonim, după volum şi 
conţinut, cu obiectul juridic special.10 

Autorul C.Bulai defineşte obiectul juridic principal 
al infracţiunii drept acea valoare socială, împreună cu 
relaţiile sociale, împotriva cărora se îndreaptă infrac-
ţiunea şi care sunt apărate prin incriminarea acţiunii 
principale din cadrul unei infracţiuni complexe, iar 
obiectul juridic secundar (adiacent) este definit ca 
valoarea socială şi relaţiile sociale corespunzătoare 
acesteia, împotriva cărora se îndreaptă şi care sunt apă-
rate prin incriminarea acţiunii secundare sau adiacente 
din cadrul unei infracţiuni complexe.11 Delimitarea 
obiectului juridic principal de cel secundar autorul 
C.Bulai o face în baza prezenţei unei acţiuni „adiacen-
te”. Considerăm că anume ultima reprezintă mijlocul 
sau metoda de săvârşire a infracţiunii, inclusiv în cazul 
samavolniciei.

În cele din urmă, în baza analizei opiniilor doc-
trinare cu privire la terminologia utilizată la analiza 
semnelor obiectului infracţiunii, se poate concluziona 
că obiectul juridic special (nemijlocit) poate fi definit 
prin termenul de obiect juridic principal, în cazul în 
care, prin modalitatea de incriminare a infracţiunii 
sau prin complexitatea şi interdependenţa relaţiilor 
sociale, se aduce atingere, pe lângă valoarea socială 
şi relaţiile sociale corespunzătoare acesteia (care, de 
altfel, reprezintă obiectul juridic special însuşi) şi 
altei valori/relaţii sociale – denumite obiectul juridic 
secundar (adiacent).

În opinia autorului rus D.V. Ivanov, obiectul nemij-
locit principal al samavolniciei îl constituie ordinea 
instituită de realizare a drepturilor, pe când obiectul 
nemijlocit secundar poate fi sănătatea persoanei.12 Este 
o opinie care reflectă, în linii generale, prea simplist 
obiectul nemijlocit al infracţiunii de samavolnicie. 
În esenţă, existenţa obiectului nemijlocit secundar 
(sănătatea persoanei în cazul menţionat anterior) este 
determinată de specificul modalităţilor de încadrare a 
infracţiunii de samavolnicie în contextul legii penale 
a Federaţiei Ruse. Cu toate că, analizând dispoziţia 
art.352 alin.(1) C. pen. RM, precum şi practica judici-
ară, nu ne putem limita doar la sănătatea persoanei – ca 
unicul obiect nemijlocit secundar. Acesta este cu mult 
mai larg, determinarea efectuându-se în dependenţă de 
modalităţile normative şi faptice ale samavolniciei. 

O determinare mai detaliată a obiectului nemijlocit 
principal al infracţiunii de samavolnicie a propus-o 
autorul I.Macari. Astfel, obiectul nemijlocit principal 
îl constituie ordinea instituită de realizare a drepturilor 
sale contestate, de asemenea, şi desfăşurarea nor-
mală a activităţii organelor de administraţie publică, 

precum şi interesele persoanelor fizice şi juridice.13 
Ordinea de realizare a drepturilor persoanelor se află 
în interdependenţă cu activitatea normală a organelor 
de administraţie publică atât la nivel local, cât şi la cel 
central. Aceste organe realizează funcţia supravegherii 
realizării actelor normative, iar, în unele cazuri, iau par-
te la asigurarea ordinii de drept în ansamblu, fapt prin 
care se exprimă suveranitatea statului. Nominalizarea 
activităţii normale a organelor de administraţie publică 
vine doar pentru a completa şi a preciza obiectul ne-
mijlocit. Concretizarea referitor la faptul că drepturile 
trebuie să fie contestate reiese din modul de previziune 
a dispoziţiei normei juridice care incriminează sama-
volnicia, semn, care, deşi nu este prevăzut expres în 
dispoziţia art.352 C. pen. RM, reiese din interpretarea 
logică şi sistemică.

În acest context, apare necesitatea de a preciza baza 
juridică care instituie ordinea de realizare a drepturilor. 
Unii autori includ în sfera obiectului juridic al samavol-
niciei şi ordinea de realizare a drepturilor, instituită de 
contractele civile licite. Astfel, V.I. Radcenko defineşte 
obiectul nemijlocit ca fiind relaţiile sociale, care asigu-
ră ordinea, stabilită de lege şi de alte acte normative, 
precum şi de contractele încheiate în conformitate cu 
acestea, de obţinere, modificare şi încetare a unor drep-
turi, de asemenea, şi ordinea de executare a obligaţiilor 
persoanelor fizice şi juridice.14

Nu susţinem poziţia autorului rus V.I. Radcenko, 
din considerentul că în cazul infracţiunii de samavol-
nicie numai la prima vedere se creează impresia că ea 
implică doar interesele private, fără a atenta la vreun 
interes public. În cazul unei analize mai profunde, este 
evident că samavolncia implică primordial o atentare 
la ordinea de administrare. Puterea de stat ca şi cum ar 
pierde monopolul său, fiind cedată parţial unei persoa-
ne (subiectului activ al infracţiunii), care, prin fapta sa 
de samavolnicie, îşi asumă unele atribute ale suvera-
nităţii, în alte cazuri, persoana depăşeşte orice limite 
admisibile de comportament (cazurile de aplicare sau 
de ameninţare cu aplicarea violenţei, a armei etc.). 
Ordinea instituită de contractele civile nu implică ca-
reva interese publice, ci numai cele private. Conform 
art.666 C. civ. RM, contractul este un acord de voinţă 
realizat între două sau mai multe persoane, prin care 
se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice, 
fără implicarea statului. De altfel, contractul nu poate 
fi contrar prevederilor legislative, având menirea de a 
le detalia, preciza, respectiv, în cazul în care persoana 
se comportă contrar ordinii stabilite de contract, însă, 
conform ordinii stabilite de lege (spre exemplu, de 
Codul civil), lipseşte gradul prejudiciabil al infracţiu-
nii şi raţionalitatea incriminării samavolniciei. 

Practica judiciară, de asemenea, nu recunoaşte 
ordinea instituită de realizare a drepturilor de către 
contractele civile. Din exemplul invocat în continuare 
reiese expres că samavolnicia afectează activitatea în 
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domeniul ordinii de administrare, adică ordinea de re-
alizare a unui drept legitim sau presupus:

B.L. a fost pusă sub învinuire în baza art.191 CP, 
pentru faptul că, lucrând în calitate de vînzător-casi-
er în magazinul „O.-V.” situat pe str. M.Manole, mun. 
Chişinău şi fiind persoana cu răspundere materială, a 
sustras din acest magazin produse alimentare şi bani 
în sumă de 19.340,81 lei.

Persoanei vinovate nu i se plătea regulat salariul, 
de aceea, iniţial cu permisiunea directorului, apoi 
fără ea, lua produse alimentare şi bani din contul sa-
lariului neachitat şi al concediilor plătite cu intenţia 
de a restitui datoria, însă nu a reuşit din motiv că nu 
a primit salariul, iar directorul nu era de acord cu 
achitarea în rate.

Prin materialele cauzei se confirmă că B.L. a fo-
losit nelegitim bunurile proprietarului doar temporar, 
având scopul de a întoarce aceste bunuri, şi că acţiu-
nile ei urmează a fi calificate ca arbitrare. Adică, fapta 
sa întruneşte semnele infracţiunii prevăzute de alin.(1) 
art.352 C.pen. RM (samavolnicia), întrucât dauna în 
mărime de 69.340,81 lei este în proporţii mari.

Invocându-se în final faptul că persoana vinovată 
a fost angajată, în baza unui contract de muncă, cu 
răspundere materială individuală şi că nu există date 
care ar confirma faptul că ea a efectuat o exercitare 
arbitrară a unui drept legitim sau presupus şi o încăl-
care a ordinii stabilite, B.L. a fost achitată.15 

O poziţie aparte invocă profesorul A.I. Rarog, care 
determină obiectul nemijlocit principal prin interme-
diul ordinii de soluţionare a litigiilor de drept. Este 
posibilă prezenţa obiectului nemijlocit secundar, adică 
drepturile şi interesele legitime ale persoanelor fizice şi 
juridice, în dependenţă de caracterul prejudiciului ca-
uzat.16 La determinarea obiectului nemijlocit, autorul 
rus şi-a întemeiat poziţia reieşind din „contestare” – ca 
semn al laturii obiective a infracţiunii de samavolni-
cie. Indiscutabil este faptul că, în cazul samavolniciei, 
ne aflăm în prezenţa unui conflict de interese private, 
în cadrul căruia o parte, ignorând procedura de rea-
lizare a unui drept, pe care îl are sau presupune că îl 
are, îl realizează în mod arbitrar. Prezenţa contestării 
nu determină specificul relaţiilor sociale la care aten-
tează infracţiunea de samavolnicie. Or, contestarea, 
realizată ulterior prin adresarea în organele de resort 
(de drept), nu semnifică că sunt prejudiciate relaţiile 
sociale din sfera înfăptuirii justiţiei. Realizarea arbi-
trară a unui drept legitim sau presupus poate avea loc 
şi în afara litigiului de drept, ordinea de soluţionare a 
litigiului fiind desfăşurată normal de organele compe-
tente – ca o urmare logică a contestării.

Obiectul nemijlocit secundar reiese în mare măsură 
din modalităţile de incriminare a infracţiunii (formele 
circumstanţiale ale infracţiunii prevăzute la art.352 
C.pen. RM), însă nu ar fi corect să ne limităm doar la 
acestea. Acest fapt este datorat ordinii de administrare, 

care instituie obligaţia persoanei de a se conforma în 
cadrul celor mai diverse relaţii sociale, respectiv fiind 
afectate într-un mod secundar şi alte relaţii sociale, a 
căror determinare se face în baza modalităţii faptice 
concrete de săvârşire a infracţiunii. Spre afirmarea 
celor relatate ne poate servi cazul în care proprietarul 
ilegal preia bunul care îi aparţine de la posesorul, căruia 
anterior i-a încredinţat acest bun. În urma acestei fapte 
se aduce atingere în subsidiar posesiei şi folosinţei 
asupra bunului. 

Obiectul nemijlocit secundar poate fi constituit 
din totalitatea relaţiilor sociale a căror normală des-
făşurare este determinată de protecţia sănătăţii per-
soanei; relaţiilor sociale a căror naştere, modificare 
sau desfăşurare este determinată de protecţia relaţiilor 
patrimoniale; de protecţia inviolabilităţii psihice şi 
fizice a persoanei etc.

În cele din urmă, concluzionăm că obiectul nemijlo-
cit principal al infracţiunii de samavolnicie îl reprezintă 
relaţiile sociale a căror naştere şi desfăşurare normală 
este condiţionată de protecţia ordinii (stabilite de actele 
normative în vigoare) de realizare a drepturilor, pe când 
obiectul nemijlocit secundar constituie, după caz, un 
interes public sau drepturile/interesele legitime ale 
persoanelor, fiind reprezentate prin valorile şi relaţiile 
sociale enumerate supra.

note:
1 Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994, 

intrată în vigoare la 27 august 1994, art.55.
2 A se vedea: Уголовное право. Oбщая часть: Учебник для 

вузов. – Москва: НОРМА-ИНФРA•М, 2000, p.665.
3 A se vedea: Уголовное право России. Oбщая часть / Под.

ред. Н.Ф. Кузнецевой, И.М. Тяжковой. – Москва: Зерцало-М, 
2004, p.164.

4 A se vedea: П.И. Гришаев. Преступления против порядка 
управления, общественной безопасности и общественного 
порядка: Лекция для студентов. – Москва, 1957, p.8.

5 A se vedea: E.Visterniceanu. Răspunderea penală pentru tâl-
hărie. – Chişinău: Tipografia Centrală, 2006, p.222. 

6 A se vedea: V.Popa. Drept public. – Chişinău, 1998, p.315-
316.

7 A se vedea: E.Visterniceanu. Răspunderea penală pentru 
tâlhărie, p.222. 

8 Ibidem.
9 A se vedea: S.Brânză. Obiectul infracţiunilor contra patri-

moniului. – Chişinău, 2005, p.121.
10 A se vedea:în acest sens: I.Tănăsescu. Curs de drept penal 

general. – Bucureşti: INS, 1997, p.153; C.Butiuc. Infracţiunea 
complexă. – Bucureşti: ALL Beck, 1999, p.56. 

11 A se vedea: C.Bulai. Manual de drept penal. Partea Gene-
rală. – Bucureşti: ALL Beck, 1997, p.199. 

12 A se vedea: В.Д. Иванов. Уголовное правo. Oсобенная 
часть: Учебник. – Москва, 2002, p.448.

13 A se vedea: И.Макарь. Drept penal, p.525.
14 A se vedea: Уголовное право. Особенная часть: Учеб-

ник / Под общей редакцией В.И. Радченко. – Москва: Юри-
дический Дом „Юстицинформ», http://ravnovesie.com/files/
dow/092116552634.htm.

15 Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova, nr.1r/a-179/2001 din 25.12.2001. Exemplul 
a fost adaptat la legislaţia penală în vigoare, deşi sentinţa a fost 
pronunţată conform legislaţiei penale din 1961.

16 A se vedea: Уголовное право. Oсобенная часть / Под. 
ред. А.И. Рарога. – Москва: Юрист, 2001, p.567.
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SuMMaRY
In the science of constitutional law it is considered that a republic is a form of government more demo-

cratic than monarchy, and the president of a republic is usually a sign of democracy, due to the fact that the 
sovereign power belongs to people who exercise it through the authority even chosen by him. Depending 
on the way the supreme bodies are formed, the head of state, in particular, the state shall be classified in 
the Republic: presidential, semi-presidential, parliamentary and a special regime of meeting.

T
care puterea este „un lucru public”. Deci, republica 
este apusul monarhiei, deoarece puterea, fiind un lucru 
public, nu poate fi dată cuiva pe viaţă sau transmisă prin 
ereditate, ea este exercitată de către cei căror această 
putere le aparţine, adică de însuşi poporul care se auto-
guvernează prin forme şi metode specifice.1 Altfel spus, 
detentorii puterii exercită această putere nu în virtutea 
unui drept propriu (drept divin, ereditar), ci în virtutea 
unui mandat conferit de către corpul social.2 

În Europa, republica ca formă de guvernare a 
apărut în Franţa, odată cu adoptarea Constituţiei din 
1875, după două reinstaurări a monarhiei. Alte state 
europene au instaurat forma respectivă de guvernare 
în urma unor evenimente revoluţionare (revoluţii, 
răsturnări de puteri). În literatura de specialitate se 
consideră că republica este o formă de guvernare mai 
democratică decât monarhia, iar prezidenţialismul este, 
de regulă, o dovadă a democratismului,3 graţie faptului 
că puterea suverană aparţine poporului care o exercită 
prin intermediul unor autorităţi alese chiar de către el 
(parlament, şef de stat). Bineînţeles, această viziune 
este corectă, însă aici trebuie să fim foarte precauţi în 
definiţii, pentru că există şi forme perimate de republici, 
adică sub o formă general recunoscută democratică 
se poate ascunde o formă de dictatură; şi invers, o 
monarhie poate fi cu mult mai democratică decât o 
republică. Ca exemplu serveşte fosta URSS, în care 
toţi subiecţii care o constituiau se chemau republici, 
iar în realitate puterea aparţinea nu poporului, ci era 
uzurpată de către Partidul Comunist, care o exercita 
prin intermediul structurilor sale teritoriale. Acesta 
este şi cazul lui Hitler, care a venit la putere în 1933 
pe valul democraţiei, iar ulterior a instaurat un regim 
nazist de teroare. Se înscrie în acest context şi cazul 
„coloneilor negri”, care în 1967 au detronat monarhia 
în Grecia, dar, în continuare, sub formă de republică 
au uzurpat puterea, instaurând dictatura. Acelaşi lucru 

îl putem spune şi despre generalul A.Pinochet, care 
în 1973 a răsturnat puterea legitimă în Chile în frunte 
cu Salvador Allende, instaurând o dictatură militară 
ascunsă sub formă de republică.

După felul în care se aleg organele supreme ale sta-
tului, în special şeful de stat, republica se clasifică în: 
prezidenţială, semiprezidenţială, parlamentară şi regim 
special de adunare. Unii autori se limitează numai la 
republică prezidenţială şi parlamentară.4

Republica prezidenţială, ca formă de guvernământ, 
a apărut în 1787 în Statele Unite ale Americii, introdusă 
prin Constituţie, în care se prevede alegerea preşedin-
telui (şeful statului) prin vot universal indirect. Şeful 
statului în SUA este şeful puterii executive şi are o 
dublă natură, adică exercită, inclusiv, funcţia de şef al 
statului şi de şef al guvernului. Unii autori, în cazul de 
faţă, vorbesc despre republică dualistă, făcând o parale-
lă cu monarhia dualistă. Nu împărtăşim această viziune 
şi considerăm că republica dualistă şi monarhia dualistă 
nu au nimic comun, deoarece în republica prezidenţială 
separaţia puterilor este elementul principal care stă la 
baza relaţiilor între autorităţile care exercită puterea, 
iar preşedintele SUA nu poate dizolva Congresul, ci, 
invers, Congresul în unele cazuri poate suspenda man-
datul Preşedintelui. 

În cazul de faţă, considerăm mai veritabilă noţiunea 
de executiv monocratic, deoarece un organism uni-
personal deţine puterea reală de decizie executivă şi, 
după cum putem observa, este pe deplin compatibil cu 
principiile democratice de organizare şi funcţionare a 
puterii de stat. În literatura de specialitate acestui sistem 
i se mai spune şi „executiv monist unitar”.5 

Vom menţiona că SUA practic este unica ţară cu un 
astfel de regim şi care, bineînţeles, justifică caracterul 
reprezentativ al funcţiei şi puterea considerabilă cu care 
este învestit. Regimul prezidenţial, consideră Victor 
Duculescu, constituie o formă eficientă şi valabilă de 
organizare a puterilor ce decurg din Constituţie, cu 
condiţia ca ele să fie mereu raportate la un sistem de 

REPUbLICA – FORMă  DE  GUVERNARE  A  POPORULUI
Dumitru CĂTĂLin,
doctorand (ULIM)

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

ermenul republica provine de la latinescul res-
publica şi înseamnă un astfel de regim politic în 
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control şi de verificare a modului în care preşedintele 
îşi exercită prerogativele.6

Regimul politic SUA se caracterizează prin trei 
trăsături principale:

1) alegerea şefului statului de către naţiune, motiv 
pentru care acesta are aceeaşi legitimitate ca şi parla-
mentul, ceea ce-i asigură un prestigiu egal cu cel al 
legislativului;

2) absenţa mijloacelor de presiune a unor puteri asu-
pra celeilalte: parlamentul nu poate înlătura guvernul, 
iar şeful statului nu poate dizolva legislativul;

3) o strictă repartizare a funcţiilor de realizare a pu-
terii politice între parlament şi guvern, ceea ce asigură 
o anumită independenţă ambelor puteri.

În acest tip de regim politic egalitatea puterilor nu se 
mai face prin mijloacele regimului politic parlamentar, 
ci prin plasarea, din punct de vedere constituţional, a 
preşedintelui SUA pe picior de strictă egalitate cu par-
lamentul datorită identităţii legitimităţii lor. Pe de altă 
parte, competenţele lor sunt astfel stabilite încât nici 
una dintre aceste puteri nu suferă influenţe din partea 
celeilalte, dar nici nu i se supune.

Preşedintele exercită toate puterile executive, într-un 
mod cu totul independent. În cadrul guvernului, care 
este un organ colegial, deciziile le ia numai preşedintele, 
care este şi şeful statului. Preşedintele este iresponsabil 
politic, dar responsabil penal în faţa parlamentului în 
cazul pornirii procedurii de impeachment.

Republica semiprezidenţială, ca formă de guver-
nare, este o derivată de la regimul prezidenţial şi se 
manifestă prin faptul că şeful statului, ales prin vot 
universal, îndeplineşte numai funcţiile de şef de stat, iar 
în funcţia de şef de guvern este numită, după anumite 
proceduri, o altă persoană. În literatura de specialitate 
această formă de guvernare, sau acest regim, a primit 
denumirea de „semiprezidenţial”, sau i se mai zice şi 
„executiv bicefal”. Deja am menţionat că acest tip de 
republică nu este recunoscut în toate opiniile exprimate. 
Astfel, Georges Burdeau îl tratează ca făcând parte din 
regimul politic prezidenţial.7 Jacques Cadart consideră 
acest tip de republică regim politic semiparlamentar.8 
Sunt exprimate şi opinii contrare, la care ne raliem şi 
noi, în sensul că acesta este un regim politic semipre-
zidenţial.9

 În această formă de guvernare are loc o divizare a 
funcţiilor de şef de stat de cea de şef de guvern, ceea ce 
se explică prin necesitatea unei forme eficiente de răs-
pundere politică pentru activitatea desfăşurată, pe care 
o poartă guvernul în faţa parlamentului. Şefii de state, 
indiferent de forma de guvernare, nu poartă răspundere 
politică pentru activitatea pe care o desfăşoară. 

Printre trăsăturile apropiate de republica preziden-
ţială vom releva:

1) alegerea şefului statului de către popor, el fiind 
reprezentantul acestuia;

2) preşedintele are prerogative cu mult mai mari 

decât un preşedinte dintr-o republică parlamentară. 
Astfel, el poate recurge la referendum; nu are nevoie 
de contrasemnătura prim-ministrului pentru dizolvarea 
parlamentului; poate recurge la împuterniciri speciale 
în cazuri grave pentru republică; poate refuza promul-
garea legilor.

Republica semiprezidenţială poate fi asemănată, în 
unele cazuri, cu republica parlamentară, aceasta aflân-
du-se în raport direct cu majoritatea parlamentară, care 
susţine sau nu susţine preşedintele în acţiunile sale.

Vom menţiona că pe continentul european nu s-a 
implementat sistemul prezidenţial american, dat fiind 
faptul că Europa a cunoscut imperii şi dictaturi crunte, 
considerent din care regimurile politice existente ma-
nifestă multă precauţie faţă de împuternicirile şefilor 
de state, aceştia devenind mai mult arbitri între pute-
rile statului, garanţi ai Constituţiei, suveranităţii şi ai 
independenţei statului.

Republică parlamentară. În unele state, şeful sta-
tului este ales de către parlament sau, conform unor 
proceduri speciale, de către reprezentanţii mai multor 
adunări reprezentative (Italia, Austria, Germania, Fin-
landa, Turcia). Funcţiile şefului statului sunt aproape 
identice cu cele din regimul semiprezidenţial, însă, 
în virtutea faptului că şeful statului este ales de către 
parlament, poziţia sa în raport cu parlamentul este mai 
inferioară. Acest tip de republică îl putem compara cu 
monarhia parlamentară, ce se evidenţiază cu un monarh 
care reprezintă mai mult un simbol al statului. Şi aici 
preşedintele republicii este o figură mai mult decora-
tivă, având atribuţii de reprezentare şi protocol şi un 
rol politic minor, ce este depăşit, pe departe, de poziţia 
proeminentă a primului-ministru.10 Bineînţeles, există 
şi excepţii de la această regulă generală, de exemplu 
Republica Moldova, fapt pe care îl vom menţiona 
separat în prezenta lucrare.

Nu trebuie să se înţeleagă că în republica parlamen-
tară şeful statului este subordonat parlamentului. Ca 
şi în regimul prezidenţial sau semiprezidenţial, şeful 
statului nu poartă răspundere politică pentru activita-
tea sa, el poate fi demis din funcţie numai în anumite 
cazuri prevăzute de Constituţie. Ca şi în regimul semi-
prezidenţial, executivul este „bicefal”, prim-ministrul 
purtând răspundere politică în faţa parlamentului pentru 
activitatea sa. 

Regimul de adunare. Caracteristica regimului de 
adunare, care poate fi întâlnit şi sub denumirea „Di-
rectorial”, este inegalitatea autorităţilor care exercită 
puterea – parlamentului şi guvernului – şi lipsa funcţiei 
şefului de stat. Unica ţară care utilizează un astfel de 
regim este Elveţia. Conform Constituţiei federale, 
adoptate la 29 mai 1874, Adunarea federală (parlamen-
tul) constituie autoritatea supremă. Puterea executivă 
este exercitată de Consiliul Federal (Guvernul) compus 
din membrii numiţi de Adunarea Federală pe un termen 
de 4 ani.



Nr. 8, august 2009REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

24

Consiliul Federal nu poate fi considerat şef de stat 
colegial, cum au fost, de exemplu, Pezidiurile Sovie-
telor Supreme în fosta URSS. Nici preşedintele Consi-
liului Federal nu îndeplineşte atribuţii specifice şefului 
de stat, deoarece ei se aleg prin rotaţie, pe o perioadă 
de un an, a cărui principală sarcină este prezidarea 
Consiliului Federal şi îndeplinirea unor funcţii onorifice 
şi ceremoniale. Teoretic, acest model de guvernare are 
ca trăsături distincte:

a) stricta egalitate între toţi membrii organului 
colegial;

b) exercitarea puterii în mod colectiv;
c) adoptarea deciziilor în unanimitate, astfel încât 

exprimarea unui vot împotriva propunerii oricăruia 
dintre membrii organului colegial blochează adoptarea 
deciziei.11

Sistemul respectiv de guvernare nu este o invenţie 
pur elveţiană, deoarece în 1793 un astfel de organism 
a apărut în Franţa şi purta denumirea de Consiliu Exe-
cutiv, apoi de Directorat, iar în 1799, după o lovitură 
de stat, acest organism a fost înlocuit de un consulat 
format din 3 consuli, dintre care unul era Prim-consul, 
funcţie exercitată de generalul Bonaparte. 

Specific pentru statele republicane, cu excepţia 
Elveţiei, este faptul că şeful statului poartă denumirea 
de prezident sau preşedinte. Peste 150 de state ale lu-
mii utilizează această instituţie în organizarea statală 
a puterii. De la stat la stat, în dependenţă de mai mulţi 
factori, cum ar fi, potenţialul economic, componenţa 
demografică, nivelul general de cultură politică, tradiţii, 
obiceiuri, institutul preşedintelui diferă, având unele 
particularităţi specifice. 

Cuvântul prezident provine de la latinescul prae-
sidens, ceea ce înseamnă „cel care stă în faţă”, adică 
cel care prezidează o adunare. În limba română terme-
nul prezident este ieşit din uz, folosindu-se cuvântul 
preşedinte, ceea ce, de fapt, este unul şi acelaşi lucru, 
semnificând o persoană care conduce un organ de 
stat, o instituţie, o asociaţie, dezbaterile unei şedinţe, 
ale unei comisii. Preşedinte este denumirea oficială a 
funcţiei de conducere a unui stat cu forma republicană 
de guvernare. În acest sens, denumirea şef de stat atestă 
aceleaşi lucru, conducător de stat, fiind aplicabilă şi 
monarhului. 

Nu vom intra în discuţie asupra utilizării unei tra-
duceri literare corecte din punct de vedere lingvistic 
a termenului praesidens, însă considerăm că pentru 
a deosebi în denumire un şef de stat de un preşedinte 

care prezidează o adunare ar trebui să utilizăm termenul 
prezident, atribuindu-l numai şefului de stat. De altfel, 
şi în limba rusă se utilizează denumirea de prezident 
şi nu de preşedinte, la fel şi francezii îi spun în mod 
direct président.

Institutul preşedintelui ca şef de stat a apărut odată 
cu formarea SUA (1787), în care preşedintele a apărut 
în postură dublă: în calitate de şef de stat şi în calitate 
de şef al guvernului, fapt menţionat de noi deja anteri-
or. Instituţia a fost preluată de unele state din America 
Latina, iar în 1848 pe continentul european – de Franţa. 
În perioada decolonizării instituţia s-a răspândit rapid 
în multe state care şi-au dobândit suveranitatea şi in-
dependenţa.

 Instituţia şeful statului poate fi executată individual 
sau colectiv. Executarea individuală se prezintă sub 
formă de monarh sau preşedinte ales, iar executarea 
colectivă se prezintă sub forma unui organ colectiv 
permanent, cum ar fi diferite Prezidiuri sau Consilii de 
stat. În prezent, această forma mai este păstrată în Cuba, 
unde Fidel Castro oficial ocupă postul de Preşedinte 
al Consiliului de stat, precum şi în Coreea de Nord, 
sau, altfel spus, în ţările care mai păstrează dictatura 
comunistă ca putere oficială a statului. 

note:

1 A se vedea: V.Popa. Drept public. – Chişinău, 1998, p.84.
2 A se vedea: I.Deleanu. Drept constituţional şi instituţii poli-

tice. – Iaşi: Chemarea, 1993, p.45.
3 A se vedea: I.Guceac. Curs elementar de drept constituţional. 

Vol.II.– Chişinău, 2004, p.375.
4 A se vedea: I.Muraru. Drept constituţional şi instituţii politice. 

– Bucureşti: ACTAMI, 1997, p.130.
5 A se vedea: Ch.Debbasch. Droit constitutionnel et institutions 

politiques. – Paris: Economica, 1983, p.105.
6 A se vedea: V.Duculescu, C.Călinoiu, G.Duculescu. Drept 

constituţional comparat. – Bucureşti: Lumina LEX, 1996, p.27.
7 A se vedea: G.Burdeau. Droit constitutionnel. – Paris, 1988, 

p.148-149.
8 A se vedea: J.Cadart. Droit constitutionnel et institution po-

litiques. – Paris, 1975, p.367.
9 A se vedea: M.Duverger. Institutions politiques et droit con-

stitutionnel. – Paris, 1975, p.169.
10 A se vedea: V.Duculescu, C.Călinoiu, G.Duculescu. Drept 

constituţional comparat. Vol.1. – Bucureşti: Lumina LEX, 1999, 
p.47.

11 A se vedea: C.Ionescu. Drept constituţional şi instituţii po-
litice. Teoria generală a instituţiilor politice. Vol.1. – Bucureşti: 
Lumina LEX, 1997, p.198.
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SuMMaRY
In reality, the topic of the autonomy directly affects a tense relationship between the fundamental 

principles of law for self-determination of nationalities and for territorial integrity of states. In case of 
cultural autonomy, as opposed to territorial autonomy, a special status necessary for the administration of 
their problems is granted not to a territorial unit, but to a group of people gathered in a form of suitable 
combination. This form of autonomy is useful when ethnic groups are not in majority in the areas where 
they live or if they do not consider necessary to require territorial autonomy, for any reason.

U
1991, în străduinţele internaţionale pentru asigurarea 
legislaţiei europene a grupurilor etnice, demarate la mij-
locul anului 1990 şi crescând continuu în intensitate. 

La sfârşitul lunii mai 1992, UFCEE a prezentat un 
proiect de convenţie referitor la drepturile de bază ale 
grupurilor etnice europene în concordanţă cu punctele 
de vedere ale grupurilor etnice pe care le reprezintă. 
În acest mod s-a încercat să se pună faţă în faţă aş-
teptările şi solicitările multor grupuri etnice europene 
cu rezultatul discuţiilor internaţionale, bazate mai ales 
pe raţiuni de stat, în speranţa canalizării divergenţelor 
dintre acestea spre un dialog fructuos. 

La întâlnirea de vârf a Consiliului Europei din 
9 octombrie 1993 de la Viena s-a decis elaborarea a 
două instrumente juridice pentru protecţia drepturilor 
grupurilor etnice: o Convenţie-cadru şi un Protocol 
adiţional la CEDO. Astfel, s-au stabilit definitiv direc-
ţiile pentru elaborarea unei legislaţii unitare europene 
privind grupurile etnice. 

Decizia de la Viena reprezintă un compromis, deoa-
rece, pe bună dreptate, s-a aşteptat o decizie în favoa-
rea unei Convenţii speciale în locul Convenţiei-cadru. 
Acest lucru nu s-a realizat, dar trebuie de menţionat 
că, din punct de vedere politic, s-a deschis astfel ca-
lea spre elaborarea unui Protocol adiţional la CEDO, 
fie că acesta va fi limitat doar la domeniul cultural. 
Acest lucru reprezintă un progres, chiar dacă până la 
semnarea şi ratificarea acestui instrument mai sunt de 
depăsit obstacole considerabile. 

Un protocol adiţional ar putea fi un instrument cu 
două avantaje indiscutabile: primul – că ar introdu-
ce protecţia grupurilor etnice în sistemul european de 
protecţie a drepturilor omului şi al doilea – că faţă de 
drepturile specificate în el se va putea apela direct la 
Consiliul Europei. 

Din acest considerent, un protocol adiţional com-
plet referitor la protecţia grupurilor etnice a fost şi va 
fi întotdeauna un obiectiv prioritar al UFCEE. Con-
form celor stabilite de Conferinţa de vârf a Consiliului 
Europei de la Viena, un asemenea protocol adiţional 
nu poate conţine drepturi colective, în timp ce o pro-
tecţie globală europeană a grupurilor etnice trebuie să 
completeze drepturile individuale cu drepturile colec-
tive ale grupurilor. UFCEE susţine că este necesar un 
nou instrument, sub forma unei Convenţii speciale, 
care să pună la punct toate problemele nerezolvate 
prin Convenţia-cadru şi Protocolul adiţional, cum ar 
fi, în special, drepturile colective şi autonomia. 

Ţinând seama de această situaţie nouă, propune-
rea UFCEE din 1992 a fost revăzută şi construită din 
două părţi care se completează reciproc, şi anume: 

Partea I: proiectul unui Protocol adiţional la 
CEDO referitor la drepturile de bază ale membrilor 
grupurilor etnice europene;

Partea II: un proiect de propuneri pentru o Con-
venţie specială referitoare la drepturile grupurilor et-
nice din Europa la autonomie. 

Această variantă actualizată a fost adoptată la 
Congresul UFCEE de la Gdansk, la 12 mai 1994, şi 
înaintată instanţelor europene şi internaţionale com-
petente. 

Comparativ cu numărul ridicat de cazuri proble-
matice pentru care autonomia reprezintă instrumentul 
cel mai potrivit de protecţie a grupurilor etnice, numă-
rul real de autonomii existente în Europa este foarte 
redus şi cunoştinţele despre acestea sunt foarte puţin 
răspândite. Discuţiile, controversele despre autono-
mie par şi ele a fi străine de realitate. Aproape în toate 
cazurile statele au temere că autonomia ar fi primul 
pas spre secesiune, cu toate că s-a dovedit сă о auto-
nomie acordată lа timp este modul сеl mai eficient de 
prevenire а tendinţelor secesioniste.

AUTONOMIA  CULTURALă – MECANISM  DE  DEzVOLTARE 
A  IDENTITăŢII  ETNICE

Simona GaLiMan,
doctorand (ULIM)

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

niunea Federală a Comunităţilor Etnice Europe-
ne (UFCEE) s-a implicat activ, începind din anul 
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Într-аdеvăr, tema autonomiei influenţează direct 
relaţia tеnsiоnаtă dintre principiile fundamentale ale 
dreptului lа autodeterminare аl nalionalităţilor şi in-
tegritatea teritorială а statelor. Din acest motiv, Actul 
final аl Conferinţei CSCE de la Helsinki din 1975 
prevedea о reglementare care limitează dreptul la 
autodeterminare „cu păstrarea intеgrităţii teritoriale 
а statelor”. 

După dezintegarea URSS, а Cehoslovaciei şi Iu-
goslaviei această reglementare аbia а mai putut asi-
gura crearea а 19 state suplimentare, dar spaţiul de 
manevră pentru араriţia а noi state ре baza dreptului 
extern lа autodeterminare este practic epuizat. Forma-
rea de noi state în Europa nu poate fi continuată mai 
departe, fără distrugerea completă а acesteia. Invers, 
tendinţa considerării autonomiei са parte integrantă а 
dreptului lа autodeterminare (autodeterminare inter-
nă) este singura саlе viabilă, deoarece în acest mod se 
păstrează integritatea teritorială а statului. 

Astfel, cu toate сă tema autonomiei conţine о oa-
recare cantitate de explozibil politic, еа este totuşi 
capabilă să detensioneze tensiuni potenţiale,  deoarece 
realmente nu lezau integritatea teritorială а statelor. În 
ce ne priveşte, considerăm că cea mai efectivă formă 
de dezvoltare a identităţii entice este totuşi autonomia 
culturală.

În cazul autonomiei culturale, spre deosebire de 
autonomia teritorială, statutul special necesar admi-
nistrării problemelor proprii nu se acordă unei unităţi 
teritoriale, ci unui grup de persoane reunit într-o for-
mă de asociere adecvată. Această formă de autonomie 
este utilă atunci când grupurile etnice nu sunt majo-
ritare în zonele în care locuiesc sau dacă acestea nu 
consideră necesară solicitarea autonomiei teritoriale, 
indiferent din care motiv. Important este faptul ca 
uniunea care primeşte autonomia culturală, în orice 
formă de asociere ar fi ea, să cuprindă o parte semni-
ficativă a grupului etnic respectiv, pentru ca organele 
de conducere care iau decizii în cadrul autonomiei să 
fie alese în mod democratic şi liber. 

Autonomia culturală trebuie să cuprindă toate do-
meniile care, conform părerii grupurilor etnice, sunt 
esenţiale pentru păstrarea, protecţia şi dezvoltarea 
identităţii lor, domenii semnificative, cum ar fi: 
ücultura; 
üînvăţământul; 
üinformarea, inclusiv prin radio şi tv; 
üutilizarea de însemne proprii; 
üalte domenii utile păstrării şi exercitării drepturi-

lor de protecţie proprie necesară. 
Autonomia culturală mai cuprinde şi dreptul de a 

crea şi a întreţine instituţii, mai ales în domeniile: 
üînvăţământului; 
ümediilor scrise şi electronice; 
üprivind păstrarea tradiţiilor; 

üculturii; 
üeconomiei. 
În Republica Moldova, deşi nu se vorbeşte despre 

o formă specială a autonomiei culturale acordate unui 
grup etnic care locuieşte dispersat, această posibilita-
te o oferă Legea cu privire la drepturile persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale şi la statutul juridic 
al organizaţiilor lor, care în art.5 stabileşte că statul 
se obligă să contribuie la crearea condiţiilor necesa-
re păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, 
culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor apar-
ţinând minorităţilor naţionale, că monumentele de is-
torie şi cultură ale minorităţilor naţionale sunt ocrotite 
de stat.

 În scopul dezvoltării identităţii etnice a indivizilor 
care aparţin la o altă etnie decât cea majoritară, statul 
garantează realizarea drepturilor persoanelor aparţi-
nând minorităţilor naţionale la educaţie preşcolară, la 
studii primare, medii (generale şi profesionale), supe-
rioare şi postuniversitare în limbile moldovenească şi 
rusă, creează condiţii pentru realizarea dreptului lor la 
educaţie şi la instruire în limba maternă (ucraineană, 
găgăuză, bulgară, ivrit, idiş etc.). Pentru asigurarea 
procesului de instruire în instituţiile de învăţământ în 
care predarea se face, în întregime sau parţial, în limbile 
minorităţilor naţionale, statul contribuie la elaborarea 
de programe şi literatură didactico-metodică, la instru-
irea cadrelor didactice, colaborând în acest domeniu cu 
alte ţări. Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale 
şi organizaţiile lor au dreptul, în condiţiile legii, să 
fondeze instituţii preşcolare şi instituţii de învăţământ 
particulare de toate nivelurile. Persoanele aparţinând 
minorităţilor naţionale au dreptul la libera folosire a 
limbii materne, atât în scris, cât şi oral, să aibă acces 
la informaţii în această limbă, să le difuzeze şi să facă 
schimb de informaţii.

Deci, autonomia culturală nu se oferă în special 
cuiva, pentru o autonomie culturală sunt create condi-
ţii necesare ca cei care constituie minorităţi naţionale 
să aibă posibilitatea la existenţă şi dezvoltare în mod 
egal cu toţi membrii societăţii, indiferent de aparte-
nenţa etnică sau religie.

În perioada de după 1989 drepturile minorităţilor 
naţionale din România au fost promovate în mai multe 
dimensiuni ale politicilor publice: prin instituţiona-
lizarea variatelor modalităţi de participare la actul 
legislativ şi executiv, respectiv prin variate măsuri le-
gal-instituţionale menite a asigura protejarea, păstrarea 
şi dezvoltarea variatelor dimensiuni ale particularită-
ţilor identitare ale minoritarilor din România (politici 
culturale, lingvistice, educaţionale şi administrative). 
Cum o componentă majoră (chiar centrală) a identităţii 
etnice o reprezintă limba, o parte considerabilă a aces-
tor politici s-a concentrat pe asigurarea reproducerii 
instituţionale şi folosirii publice a limbilor minoritarilor 
din România.
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Pe baza unor analize formale (evaluând doar conţi-
nutul prevederilor juridice) se poate afirma că drepturile 
lingvistice ale minoritarilor din România au înregistrat 
câteva îmbunătăţiri semnificative. 

Comparativ cu prima jumătate a anilor nouăzeci, 
normele legale care fac posibile reproducerea institu-
ţională şi utilizarea regulată în contexte oficiale a unei 
alte limbi decât limba oficiala a unui stat, au devenit mai 
permisive, existând mai multe oportunităţi legal-insti-
tuţionale de însuşire şi utilizare a limbilor minoritare.

 Evaluarea eficienţei înţelegem s-o facem pe două 
planuri relativ distincte: 

• gradul de implementare a legii (aplicarea 
legislaţiei) – urmărind să stabilim în ce măsura sunt 
implementate prevederile referitoare la drepturile 
lingvistice ale minoritarilor cuprinse în Legea 
administraţiei publice locale (Legea nr.215 din         
23 aprilie 2001); 

• gradul de realizare a proiectului politic – urmărind 
să stabilim în ce măsura şi în ce direcţie se modifică 
dinamica relaţiilor, fenomenelor (economice, sociale, 
culturale etc.) pe care clasa politică a dorit să le 
modifice prin promovarea unei legislaţii în domeniul 
drepturilor lingvistice ale minoritarilor. 

Vorbind despre drepturi lingvistice, înainte de toate, 
urmărim stabilirea gradului de implementare a para-
grafelor ce conferă drepturi lingvistice minoritarilor 
cuprinse în cadrul Legii administratiei publice locale. 
Mai concret, urmărim schimbările intervenite la nive-
lul simbolisticii locale (inscripţii bilingve la diferite 
instituţii, indicatoare rutiere bilingve etc.), respectiv 
la nivelul practicilor de comunicare în cadrul adminis-
traţiei publice locale (asigurarea comunicării bilingve 
la nivelul birourilor care au relaţii cu publicul, infor-
marea publică în limba minorităţilor, folosirea limbii 
minorităţilor la diferite ceremonii şi întruniri publice, 
inclusiv la şedinţele consiliilor locale).

În ceea ce priveşte proiectul politic mai amplu 
urmărit de aceste politici publice, vom porni de la 
conţinutul articolului 6.1. din Constituţia României, 
care stipulează recunoaşterea şi garantarea „persoa-
nelor aparţinând minorităţilor naţionale a dreptului la 
păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor 
etnice, culturale, lingvistice şi religioase”. Pornind de 
aici, considerăm ca un indicator adecvat al păstrării 
identităţii lingvistice îl reprezintă gradul în care di-
feritele grupuri etnolingvistice se identifică cu limba 
lor maternă, respectiv gradul şi dinamica în timp a 
suprapunerii identităţii etnice şi lingvistice, pe care 
l-am considerat un indicator al vitalităţii lingvistice. 
Prin vitalitate lingvistică înţelegem capacitatea unui 
grup de a-şi păstra caracteristicile lingvistice distinctive 
într-un mediu multilingv. 

Recunoaştem, o evaluare în acest sens este nu nu-
mai dificilă, dar într-un anumit sens este şi prematură. 
Este dificilă din cauza multitudinii factorilor care au 
impact asupra dinamicii vitalităţii lingvistice. Mai 
mult, impactul factorului legal-instituţional nu poate 
fi evaluat izolat, acţionând în contextul altor factori, 
dintre care cel mai important este, probabil, gradul de 
concentrare a comunităţii lingvistice. Este prematură, 
deoarece legislaţia şi schimbările politicilor publice 
în domeniul drepturilor lingvistice ale minorităţilor 
din România sunt relativ recente, iar impactul acestor 
schimbări necesită o perspectivă temporală mai amplă, 
fiind vorba de decenii şi nu doar de câţiva ani.

Conştientizând aceste dificultăţi, dorim sa reflectam 
asupra unor tendinţe separat pentru fiecare minoritate 
lingvistică din România: atât impactul legii în sensul 
implementării ei la nivelul localităţilor în care aceste 
minorităţi trăiesc, cât şi în perspectiva mai amplă a 
vitalităţii lingvistice a grupului.

 Promovarea dialogului interetnic, iniţiativele din 
domeniul educaţiei multiculturale, garantarea drep-
turilor minorităţilor nationale sunt preocupările con-
stante ale Departamentului pentru Relaţii Interetnice. 
Minorităţile naţionale beneficiind de dreptuirile con-
stituţionale au creat şi activează liber în 16 organizaţii 
neguvernamentale. 

Rezultatele obţinute de minorităţile naţionale la 
alegerile parlamentare din 2004 au fost următoarele: 
Senat – grupul parlamentar UDMR – 10 senatori; 
Camera Deputaţilor – grupul parlamentar UDMR – 
212 deputaţi.
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RéSuMé
Cet article représente une incursion dans la littérature de spécialité russe et moldave par l’intermédiaire 

de laquelle nous avons réalise cet étude, qui comprend la fonction de la sécurité sociale, l’étude de laquelle 
nous permet de mettre en relief le spectre des problèmes sociaux et les voies adéquats dans leur solution. 
L’analyse réalisée nous a permis de définir la fonction de la sécurité sociale et de mettre en évidence ses 
traits et classifications définitoires.

P
studiere ne permite să reliefăm spectrul problemelor 
sociale cu care ea se confruntă şi pe care încearcă să 
le soluţioneze.

Cuvântul funcţie provine de la latinescul functio, 
însemnând: 1) slujbă, grad, rang; 2) calitate, rol, sar-
cină; 3) destinaţie; 4) aplicaţie.

În conformitate cu Dicţionarului explicativ al limbii 
române, prin funcţie desemnăm „operaţia care, prin 
aplicarea asupra unui argument, îi conferă acestuia o 
valoare corespunzătoare”.1

Cercetarea realizată privind funcţiile protecţiei 
sociale este axată pe literatura de specialitate moldo-
venească şi rusă, fiindcă acest subiect nu este examinat 
în doctrina de orientare română şi franceză.

Savanţii M.Luşnikova şi A.Luşnikov, referindu-se 
la funcţiile protecţiei sociale, opinează că acestea con-
stituie „direcţiile principale de reglementare a relaţiilor 
sociale apărute în legătură cu distribuirea fondurilor cu 
menire socială persoanelor nevoiaşe”.2

Studiind literatura de specialitate, întâlnim opinii 
asemănătoare privind clasificarea funcţiilor protecţiei 
sociale, dar divergenţe privind denumirea şi numărul 
acestora.3

Funcţiile protecţiei sociale le putem clasifica în 
două categorii mari: principale (economică, socială,4 
politică, demografică5)şi auxiliare (de producţie,6 de 
muncă,7 protectoare,8 organizatorică,9 informativă,10 
moral-ideologică11).

Conform opiniei doctrinarei M.Filipova, funcţia 
economică a securităţii sociale trebuie privită prin 
prisma a două aspecte.

În primul rând, datorită sistemului de protecţie soci-
ală, în comunitate o parte din produsul intern brut este 
distribuit persoanelor incapabile de muncă, iar acestea, 
căpătând mijloace de existenţă, au posibilitatea de a 

participa, alături de persoanele cu venit, în calitate de 
subiecte ale pieţei de consum şi de a influenţa cererea. 
Aceasta, la rândul său, influenţează oferta produselor 
şi condiţionează producţia.

În afară de aceasta, majoritatea tipurilor de protecţie 
socială sunt legate, direct sau indirect, de activitatea 
de muncă a persoanelor şi de rezultatele acesteia, fiind 
exprimate prin aşa indicatori cum sunt stagiul de coti-
zare şi salariul. Mai evident acest lucru este exprimat 
prin sistemul de asigurări sociale, unde, de regulă, este 
stabilită legătura cauzală între stagiu şi salariu, pe de o 
parte, şi cuantumul plăţilor – pe de altă parte. Datorită 
acestui fapt, statul stabileşte, direct, durata stagiului 
care este necesară pentru societate şi, indirect, reglează 
nivelul ocupării forţei de muncă.

Creşterea cuantumului plăţilor de asigurări sociale 
în dependenţă de mărimea salariului influenţează asu-
pra productivităţii muncii, precum şi asupra legalizării 
veniturilor „primite în plic”.12

În al doilea rând, sursele de finanţare a protecţiei 
sociale sunt contribuţiile şi alte plăţi obligatorii, care, în 
condiţiile economiei de piaţă, pot fi utilizate în calitate 
de reglatori statali specifici. Aceste activităţi permit de 
a include sfera socială în mecanismul economic nu doar 
de consum, dar şi de producţie.

M.Zaharov şi E.Tucikova consideră că esenţa func-
ţiei economice rezultă din aceea că statul utilizează 
protecţia socială în calitate de mijloc de distribuire a 
produsului intern brut, în acest fel influenţând asupra 
echivalării veniturilor persoanelor prin acordarea pen-
siilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor etc., în schimbul 
salariului pierdut sau paralel cu acesta, odată cu surve-
nirea riscurilor sociale enumerate în lege. Realizarea 
acestei funcţii are loc prin redistribuirea PIB-ului, prin 
acumularea mijloacelor financiare în surse cu destinaţie 
socială (bugetul asigurărilor sociale, bugete locale, 
fonduri cu destinaţie socială etc.).13
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În opinia savanţilor E.Maciuliskaia şi C.Dobromîslov, 
esenţa funcţiei economice este exprimată prin: compen-
sarea parţială a salariului sau altui venit pierdut, din 
cauza vârstei, incapacităţii de muncă sau decesului 
întreţinătorului; compensarea parţială a cheltuielilor su-
plimentare, cauzate de survenirea anumitor circumstan-
ţe (de exemplu: naşterea copiilor, calamităţi naturale, 
conflicte armate); acordarea ajutorului bănesc minim 
persoanelor nevoiaşe şi familiilor; acordarea serviciilor 
medicale gratuite şi deservirea socială, în conformitate 
cu standardele statale minime (de exemplu: asigurarea 
cu medicamente).14

Savantul N.Romandaş reliefează importanţa funcţiei 
economice prin aceea că „ea ţine de nivelul de trai, 
venitul deplin sau parţial sau de altă sursă de existenţă 
folosită în dependenţă de vârstă, capacitatea de mun-
că, pierderea întreţinătorului. Acordarea unui venit 
suplimentar în cazul apariţiei anumitor circumstanţe 
neprevăzute, precum şi acordarea unui ajutor minimal 
material sau bănesc sunt de mare folos persoanelor 
defavorizate”.15

Transpunerea în viaţă a funcţiei economice are loc 
prin distribuirea fondurilor cu menire socială, iar scopul 
primar al fiecărui stat constă în garantarea existenţei 
mijloacelor suficiente pentru finanţarea protecţiei so-
ciale. Este logică presupunerea că odată cu mărirea 
cuantumului acestor fonduri se va mări şi cuantumul 
prestaţiilor sociale,16 care, spre regret, nu corespund 
standardelor internaţionale prevăzute în Convenţia OIM 
102/1952 cu privire la securitatea socială (standarde 
minime).17

Concluzionând, susţinem că obiectivul principal al 
oricărui stat constă în crearea condiţiilor socioeconomi-
ce optime, datorită cărora cetăţenii ar fi cointeresaţi în 
contribuirea la fondurile sociale, garantându-şi dreptul 
la asigurare socială contra riscurilor sociale.

Manifestarea funcţiei politice rezultă din menţinerea 
în societate a „atmosferei păcii sociale” drept fundament 
al stabilităţii politice a oricărui stat. Dacă luăm în consi-
deraţie faptul că subiecte ale protecţiei sociale sunt copiii 
şi părinţii lor, bătrânii, salariaţii şi şomerii, care, de facto, 
constituie majoritatea populaţiei oricărui stat, observăm 
cât de importantă pentru un stat este funcţionarea efectivă 
a sistemului de protecţie socială.18

Funcţia politică permite statului „prin mijloace 
specifice protecţiei sociale să realizeze direcţiile prio-
ritate ale politicii sociale”,19 „să diminueze tensiunile 
sociale provocate de discrepanţa dintre nivelul de 
trai al reprezentanţilor diferitelor categorii sociale”,20 
„echivalând statutul social al diferitelor categorii de 
populaţie prin crearea condiţiilor care ar asigura o viaţă 
decentă fiecărui om”.21

Aplicarea efectivă a funcţiei politice garantează 
stabilitatea şi liniştea socială, consolidează relaţiile din 
domeniul socioeconomic, obiective care în societatea 
moldovenească sunt doar deziderate. 

Majoritatea statelor lumii, inclusiv Republica Mol-
dova (prin art.47 din Constituţie), proclamă orientarea 
socială drept principiu constituţional, care constituie 
fundamentul politicii sociale a statului, direcţionată 
spre crearea condiţiilor ce ar garanta fiecăruia o viaţă 
destoinică şi dezvoltarea personalităţii umane.

Deşi pentru prima dată funcţia socială22 (sociore-
abilitativă) a fost evidenţiată de R.Ivanova în anii  ́80 
ai sec. XX, în doctrina de specialitate şi astăzi se duc 
discuţii privind denumirea corectă a acesteia. Unii doc-
trinari consideră calificativul „social” necesar pentru 
scoaterea în evidenţă a conţinutului acestei funcţii, 
alţii consideră mai corectă denumirea „socioreabili-
tativă”, sau pledează (V.Galaganov) pentru sinonimia 
acestora, fie consideră (N.Romandaş) că ne referim 
la două funcţii distincte: funcţia socială şi funcţia de 
reabilitare. În prezentul studiu vom încerca, în urma 
analizei opiniilor diferiţilor savanţi, să ne pronunţăm 
şi noi asupra problemei date.

Studiind această funcţie, M.Filipova a observat că 
ea trebuie privită prin prisma a trei aspecte.

În primul rând, protecţia socială este chemată 
atunci când e imposibil de a minimaliza, fie doar de 
a anihila inegalitatea materială între oameni, cauzată 
de circumstanţe obiective (boală, bătrâneţe, familii cu 
mulţi copii etc.), nu însă de calitatea şi cantitatea muncii 
lor. Se are în vedere distribuirea egală a beneficiilor cu 
luarea în consideraţie a două componente: necesitate 
şi activitate de muncă.

În al doilea rând, datorită măsurilor sociale, persoa-
nele izolate de viaţa normală din cauza bolii sau altor 
necazuri, capătă nu doar posibilitatea de a se reîntoarce 
la modul obişnuit de viaţă, dar şi perspectiva de a-şi 
ameliora starea materială. Întregul sistem de protecţie 
socială este chemat nu numai să compenseze pierderile 
materiale cauzate de pierderea salariului, dar şi să acorde 
un şir de servicii de reabilitare socială,23 care ar garanta 
atât celor afectaţi de situaţii de risc social, cât şi celorlalţi 
susţinerea şi protecţia din partea statului.

Datorită funcţiei sociale se realizează şi direcţia 
de reabilitare a protecţiei sociale, al cărei scop constă 
în restabilirea totală sau parţială a activităţii vitale a 
persoanei, fapt ce i-ar permite de a se instrui, a munci, 
a comunica, a se autoservi etc.24

În al treilea rând, tipurile de securitate socială adre-
sate familiilor cu mulţi copii echivalează „posibilităţile 
din start”25 ale copiilor de a căpăta şanse egale pentru 
dezvoltarea acestora, fapt destul de important în con-
diţiile economiei de piaţă.

În opinia ideologilor dreptului securităţii sociale, 
chintesenţa funcţiei sociale constă în:

a) restabilirea statutului social al invalizilor şi al 
altor pături vulnerabile ale societăţii, care le-ar permite 
să se simtă membri cu drepturi depline ai societăţii26; 

b) asistarea păturilor vulnerabile ale societăţii din 
contul mijloacelor bugetare şi extrabugetare (...) şi 
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crearea mecanismelor de reabilitare şi resocializare a 
persoanelor defavorizate27;

 c) restabilirea statutului social al subiectelor rapor-
turilor de protecţie socială28; 

d) menţinerea statutului social al cetăţenilor în cazul 
survenirii diferitelor riscuri sociale (…) prin acordarea 
diferitelor tipuri de asigurare materială, servicii sociale, 
compensaţii etc., în scopul menţinerii unui nivel de 
viaţă decent şi prevenirii sărăciei.29

În practică această funcţie este reflectată în urmă-
torul caz. De obicei, invalizii mai dificil se angajează 
în câmpul muncii, din cauza defectelor de ordin fi-
ziologic sau psihic, care le-au limitat capacitatea de 
muncă. De aceea, statul este obligat să creeze condiţii 
prielnice pentru realizarea capacităţii de muncă limitate 
şi a acestei categorii de persoane, fapt care rezultă şi 
din prevederile art.30-35 din Legea privind protecţia 
socială a invalizilor.30

În urma raţionamentelor prezentate, ne alăturăm 
celor care denumesc această funcţie socială, opinând că 
transpunerea sa în viaţă se realizează printr-un complex 
de măsuri statale orientate spre crearea, organizarea şi 
finanţarea sistemului de reabilitare socială, medicală, 
profesională a invalizilor şi a altor persoane defavo-
rizate, prin care se urmăreşte reintegrarea acestora în 
colectivitate, precum şi dezvoltarea personalităţii.

Funcţia demografică se exteriorizează prin influ-
enţa sistemului de protecţie socială asupra proceselor 
demografice – durata vieţii populaţiei, reproducerea 
populaţiei, stimularea natalităţii etc. – şi, ca rezultat, 
asupra creşterii numărului populaţiei. Indubitabil, 
această influenţă este indirectă, şi aceste procese 
sunt condiţionate de un şir de alţi factori, precum: 
dezvoltarea economică a statului, tradiţiile, starea 
ecologică, securitatea vieţii ş.a., printre care dezvol-
tarea sistemului de protecţie socială nu exercită un 
rol decisiv.31

Realizarea eficace a acestei funcţii răspunde sco-
purilor urmărite: „stimularea creşterii demografice a 
populaţiei – condiţie necesară pentru dezvoltarea şi 
funcţionarea normală a unui stat”32 şi „mărirea duratei 
de viaţă a populaţiei”.33

Alături de cele patru funcţii principale, în doctrină 
sunt conturate un şir de funcţii auxiliare.

M.Zaharov, E.Tucikova susţin că influenţa pro-
tecţiei sociale asupra procesului de producţie permite  
a reliefa încă o funcţie a sa – funcţia de producţie. 
Conţinutul acestei funcţii constă în aceea că drep-
tul la majoritatea tipurilor de protecţie socială este 
condiţionat de activitatea de muncă, iar cuantumul 
plăţilor depinde de caracterul muncii şi salariu.34 
Odată cu evoluţia sistemului de asigurări sociale im-
portanţa acestei funcţii va creşte, deoarece esenţiale 
în stabilirea unui tip de asigurare socială vor deveni 
stagiul de cotizare şi plata contribuţiilor de asigurări 
sociale de stat.

O altă grupă de savanţi (A.Soloviov, V.Kurocikina) 
evidenţiază funcţia de muncă, manifestată prin aceea 
că mijloacele financiare pentru subvenţionarea protec-
ţiei sociale sunt dobândite în baza relaţiilor de muncă, 
iar nivelul lor de dezvoltare influenţează asupra tuturor 
ciclurilor de asistenţă/ asigurare socială şi asupra for-
melor de realizare a ajutorului social menit cetăţenilor 
încadraţi în câmpul muncii. Observăm că, de facto, 
A:Soloviov şi V.Kurocikina caracterizează funcţia de 
producţie, denumind-o altfel.

În opinia doctrinarilor M.Filipova, V.Şaihatdinov şi 
V.Galagnov, funcţiile protecţiei sociale trebuie comple-
tate cu funcţia moral-ideologică.

Întregul sistem de protecţie socială este fundamentat 
pe principiul echităţii sociale, carităţii şi solidarităţii 
sociale. Aici e de menţionat opinia, conform căreia, 
despre nivelul de civilizaţie a unei comunităţi poţi 
judeca după atitudinea ei faţă de copii şi bătrâni. Grija 
faţă de bătrâni şi incapabili educă generaţiile tinere, 
determinându-le să creadă că numai o participare ac-
tivă la îngrijirea celor inapţi azi le va garanta mâine un 
ajutor similar de la copiii lor.35

V.Şaihatdinov şi V.Galagnov consideră că funcţia 
moral-ideologică este bazată pe trei sarcini: ideologică, 
morală şi sociopsihologică.36 Sarcina morală, în opinia 
lor, poate fi concepută drept obiectivul etico-moral al 
protecţiei sociale, deoarece întreg sistemul este bazat pe 
începuturi spirituale, reflectate în conţinutul principiilor 
protecţiei sociale, care direcţionează toate activităţile 
statale în acest domeniu.

Funcţia protectoare manifestată prin acordarea 
asistenţei şi asigurării sociale cetăţenilor. Comunita-
tea îşi formulează obiectivul de a proteja cetăţenii în 
situaţii dificile prin acordarea unui ajutor în rezolvarea 
diverselor probleme (materiale, fizice, psihologice, de 
vârstă etc.).37 De exemplu, în urma lichidării întreprin-
derii persoana a rămas fără loc de muncă, iar statul, 
prin acordarea indemnizaţiei de şomaj, încearcă să-i 
minimalizeze problemele materiale.

Savantul M.Lepihov completează lista funcţiilor 
protecţiei sociale cu cea organizatorică, susţinând că 
normele dreptului protecţiei sociale reglementează 
funcţionarea organelor de asigurare şi asistenţă soci-
ală38, care sunt obligate să realizeze dreptul constitu-
ţional al cetăţenilor la securitate socială. Evidenţierea 
acestei funcţii este necesară, deoarece, în toate raportu-
rile de protecţie socială, unul dintre subiecte este statul, 
reprezentat prin organele sale competente.

Reiterând raţionamentele prezentate anterior, consi-
derăm că funcţiile protecţiei sociale constituie sarcinile 
ce stau la baza funcţionării sistemului de protecţie 
socială a unui stat, direcţionându-i politica socială 
spre atingerea obiectivelor statului bunăstării. 

Opinăm că, indiferent de numărul funcţiilor con-
turate în literatura de specialitate, prin prisma funcţi-
ilor protecţiei sociale trebuie analizată oportunitatea 
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codificării legislaţiei din domeniul protecţiei sociale 
iar unitatea şi corelaţia lor trebuie să constituie baza 
ideatică a tuturor strategiilor de reformare a sistemului 
de protecţie socială. 
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SUMMARy
Guaranteeing and observing the rights of children and placing them into an area of special interest 

are matters of national priority. This priority may also be formulated as follows: the life, development 
and welfare that all children have to benefit from at the beginning of this new century and millennium 
are the foundation on which the future of a country is built. In addition to that, in the case of Romania, 
the complex process of EU accession is inexorably linked to the observance of the political criteria laid 
down in Copenhagen concerning the observance of human rights, with a special emphasis on the rights 
of the child.

D
obiective, nu asigură pentru toţi posibilităţi egale pentru 
a-şi dezvolta şi exercita în volumul necesar drepturile 
sale, existând pericolul instituirii unor inegalităţi. De 
aceea, este necesar ca statul, societatea, prin diferite 
activităţi, să asigure şanse şi oportunităţi egale de 
realizare a drepturilor fiecărui individ, instituind 
mediul favorabil pentru toţi şi, în primul rând, 
pentru cei care sunt dezavantajaţi, spre a nu admite 
excluderea lor din viaţa socială. Din cauza lipsei de 
maturitate fizică şi intelectuală, copiii pot mai uşor 
intra în această categorie şi, respectiv, au nevoie de o 
protecţie şi îngrijire specială. 

Din toate palierele la nivelul cărora se resimt măsuri 
de reformă, mai ales în ultimii ani, domeniul protecţiei 
copilului aflat în dificultate face o notă aparte. Expune-
rea, mai ales în plan internaţional, a sporit şi mai mult 
atenţia opiniei publice asupra reformei în domeniu în 
România. Succesele s-au împletit cu criticile, reforma 
în domeniu urmându-şi totuşi cursul.

Una dintre condiţiile pentru ca această reformă să 
reuşească este, pe lângă alocarea de resurse corespun-
zătoare sarcinilor repartizate, şi implicarea actorilor 
de la diferite niveluri în procesul de luare a deciziilor. 
Din această perspectivă, iniţiativa Uniunii Naţionale a 
Consiliilor Judeţene de a veni cu un set de propuneri 
avizate în ce priveşte îmbunătăţirea politicii privind 
copilul în dificultate este de apreciat.* 

În vederea armonizării politicilor sociale destinate 
copilului şi familiei cu standardele europene de trans-
parenţă, eficienţă şi durabilitate, administraţia publică 
din România primeşte un ajutor substanţial din partea 
Uniunii Europene.* 

 Aşadar, aspectele juridice privind rolul şi locul 
autorităţilor administraţiei publice din România în 
soluţionarea problemelor copilului aflat în situaţie 
de dificultate până la momentul actual sunt abordate 
fragmentar. Mai mult ca atât, nici în actele normative, 
nici în literatura de specialitate nu este cristalizată o 
părere unică cu referire la utilizarea noţiunii „copil în 
dificultate”.** Acţionând ca exponent şi reprezentant 
al întregii societăţi, administraţia publică apără inte-
resele tuturor cetăţenilor. Deoarece viaţa, în virtutea 
diversităţii sale obiective, nu asigură tuturor persoa-
nelor posibilităţi egale de a-şi dezvolta şi exercita 
drepturile şi libertăţile garantate de lege, pentru a 
exclude pericolul instituirii unor inegalităţi, este ne-
cesar ca autorităţile statului, prin diferite activităţi, să 
asigure şanse şi oportunităţi acceptabile de realizare a 
drepturilor fiecărui individ. Prin urmare, instituind un 
mediu favorabil de dezvoltare pentru toţi, autorităţile 
administrative trebuie să-i aibă în vizor, în primul rând, 
pe cei care sunt sau pot deveni dezavantajaţi, spre a 
nu admite excluderea lor din viaţa socială.

Rolul autorităţilor administraţiei publice în vederea 
soluţionării problemelor copilului aflat în dificultate 
reiese din competenţele (atribuţiile) cu care sunt 
învestite autorităţile respective în vederea realizării 
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ADMINISTRAŢIEI  PUbLICE  CENTRALE
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eşi drepturile omului sunt universale şi toţi se 
nasc egali, viaţa, în virtutea diversităţii sale 

* Uniunea reuneşte autorităţi locale cu răspundere majoră în 
implementarea politicii cu privire la copilul  aflat  în  dificultate   
şi,  din  această  perspectivă,  experienţa  acumulată   şi sugesti-
ile acestora sunt capitale în planul general al reformării cadrului 
legislativ şi, în general, a practicilor în domeniul protecţiei co-
pilului.

* În prezent, autorităţile administraţiei publice centrale, pre-
cum şi ale administraţiei publice locale sunt antrenate în reforma-
rea sistemului de îngrijire a copilului, care se realizează în cadrul 
proiectului promovat  de  UNICEF şi finanţat  de  UE.

** Astfel, în acelaşi context, se operează cu următorii termeni: 
copil socialmente vulnerabil, copil defavorizat, copil aflat în situ-
aţii de risc social, copil aflat la nevoie.
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funcţiilor administrative – de prevedere, organizare, 
conducere, coordonare şi control. Reieşind din funcţia 
principală a administraţiei publice – de a organiza şi 
asigura implementarea legilor, a celorlalte acte nor-
mative ale autorităţilor statului şi ale colectivităţilor 
locale, precum şi de a executa direct, în anumite ca-
zuri, legea şi alte acte normative, poate fi evidenţiat 
rolul principal al administraţiei publice în vederea 
asigurării respectării drepturilor copilului – organi-
zarea executării legilor şi a altor acte normative ale 
autorităţilor statului şi ale colectivităţilor locale din 
domeniul drepturilor copilului. Incontestabil, atât 
din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, acesta 
este cel mai important rol al autorităţilor administra-
ţiei publice. Doar executarea legilor şi a altor acte 
normative este obligaţia tuturor subiecţilor de drept, 
a tuturor autorităţilor, indiferent dacă posedă un ca-
racter public sau nu. Însă, pentru ca legea şi celelalte 
acte normative să poată fi executate, este nevoie de a 
organiza executarea lor, de a pregăti cadrul material-
financiar, organizaţional, metodic etc.

Ceea ce considerăm necesar a specifica în mod 
expres este faptul că, deşi administraţia publică este 
cuprinsă în funcţia executivă, la o analiză mai atentă se 
poate observa că ea depăşeşte activitatea de organizare 
a executării legii şi de executare în concret a legii. 
Chiar dacă Parlamentul aprobă direcţiile principale 
ale politicii interne şi externe în domeniul respectării 
drepturilor copilului, legiferându-le şi devenind astfel 
obligatorii atât pentru Guvern, cât şi pentru organele 
administraţiei publice centrale de specialitate şi auto-
rităţile publice locale, anume administraţiei publice 
îi revine sarcina de a elabora proiectele deciziilor 
politice, concepţia naţională cu privire la protecţia 
copilului şi familiei, programul şi mecanismul de 
implementare a acesteia etc. În alţi terment, autorită-
ţile administraţiei publice sunt învestite cu atribuţii 
de previziune şi programare a activităţii în domeniul 
respectiv, remarcându-se o influenţă mai mare sau 
mai mică a administraţiei publice asupra direcţiilor 
principale de dezvoltare.

Aşadar, abordând administraţia publică ca un sis-
tem de autorităţi publice, chemate să execute legea sau 
să presteze, în limitele legii, servicii publice, uzând în 
acest sens de prerogativele specifice puterii publice, 
poate fi identificat scopul acestui sistem – satisfacerea 
nevoilor generale ale societăţii atât pe plan naţional, 
cât şi pe plan local, precum şi a nevoilor individuale 
ale fiecărei persoane.

Orice organizare administrativ-teritorială este che-
mată să asigure creşterea eficienţei administrării locale, 
sporirea iniţiativei şi operativităţii serviciilor publice, 
îmbunătăţirea legăturilor între autorităţile publice cen-
trale şi locale, organizarea unui control eficient. Altfel 
spus, delimitarea teritoriului în unităţi administrative 
este efectuată în scopul exercitării unitare a puterii de 

stat şi realizării intereselor generale ale colectivităţilor 
teritoriale locale. De aceea, reforma administraţiei 
publice începută, la recomandările Uniunii Europene 
cam prin anii’ 80-90 ai secolului trecut în majoritatea 
statelor din Europa Centrală şi de Est, a avut drept 
componente de bază descentralizarea şi crearea unui 
sistem democratic de administrare locală.

Aşa cum se remarcă, legislaţia din România cu 
privire la protecţia copilului aflat în dificultate a suferit 
numeroase modificări, însă, până în acest moment, 
nesincronizate suficient la nivelul unui cadru juridic 
cuprinzător, ceea ce se intenţionează prin măsurile 
actuale. Prin asistenţa comunităţii internaţionale, 
dar mai ales prin comunicarea, conlucrarea tuturor 
structurilor administraţiei publice locale şi centrale, 
inclusiv prin consultarea societăţii civile, nu există 
îndoială că se va ajunge – într-un viitor apropiat – la 
aşezarea întregului sistem pe baze moderne, animate 
de principii care să ducă în primul rând la restruc-
turarea sistemului şi, concomitent, la îmbunătăţirea 
celor asistaţi.

Importanţa pe care o prezintă problema protec-
ţiei copilului aflat în dificultate, precum şi modul în 
care sistemul este organizat în prezent, necesită, pe 
de o parte, implicarea actorilor la toate palierele de 
guvernare, iar, pe de altă parte – o bună colaborare 
şi comunicare între aceştia. Modul în care circulă in-
formaţiile, precum şi circuitul banilor în programele 
care presupun implicarea mai multor instituţii sunt 
dependente de modul în care ele cooperează. La nivel 
judeţean, pe de altă parte, pentru ca direcţiile de spe-
cialitate să-şi desfăşoare activitatea în bune condiţii, 
se impune ca celelalte instituţii care sunt implicate 
în rezolvarea unor probleme concrete (inspectoratele 
şcolare, direcţiile de sănătate etc.) să fie deschise şi 
să se implice activ.

În acelaşi timp, de o bună comunicare între auto-
rităţile judeţene şi autorităţile publice locale depinde 
rezolvarea problemelor pe plan judeţean. Datorită 
problemelor specifice ce pot apărea odată cu institu-
ţionalizarea copiilor în alt judeţ decât cel natal, este 
nevoie, de asemenea, de o coordonare eficientă între 
judeţe. Nu în ultimul rând, rolul autorităţilor centrale 
cu atribuţii în domeniu este foarte important, avându-
se în vedere atribuţiile de coordonare şi finanţare pe 
care acestea încă le deţin.

Situaţia privind gestionarea sistemului de protecţie 
a copilului aflat în dificultate s-a îmbunătăţit conside-
rabil în ultima perioadă de timp, un factor important 
care a contribuit în acest sens fiind „presiunea” exer-
citată de organismele internaţionale şi, în special, de 
Uniunea Europeană. Prin urmare, autorităţile centrale 
din România s-au mobilizat şi au demarat reforma 
sistemului, un aspect principal al acesteia fiind des-
centralizarea la nivel judeţean a serviciilor ce ţin de 
protecţia copilului. Strategia Guvernului în domeniul 
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protecţiei copilului în dificultate (2007-2010) prevede, 
ca principiu distinct al gestionării sistemului, princi-
piul descentralizării şi responsabilităţii comunităţii, 
susţinând în acelaşi timp întărirea serviciilor publice 
descentralizate pentru protecţia copilului, aflate în 
subordinea consiliilor judeţene, respectiv, a consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

În prezent, în subordinea consiliului judeţean 
există două entităţi care gestionează toate responsabi-
lităţile legate de protecţia copilului aflat în dificultate 
la nivel judeţean. Este vorba despre Comisia pentru 
Protecţia Copilului, prezidată de secretarul consiliului 
judeţean, care ia decizii cu privire la direcţiile generale 
de acţiune, şi despre Direcţia Judeţeană pentru Pro-
tecţia Copilului, o instituţie cu personalitate juridică 
ce administrează efectiv activităţile în acest domeniu 
(supraveghează centrele din raza judeţului, se ocupă 
de anchete de teren etc.).

Odată cu descentralizarea efectivă a serviciilor ce 
ţin de protecţia copilului la nivel judeţean, responsa-
bilitatea pentru gestionarea fondurilor a fost trans-
misă în totalitate preşedinţilor consiliilor judeţene. 
Deşi acest lucru reprezintă un progres în strategia de 
descentralizare a Guvernului de până acum, acuzat 
de mai multe ori că a transferat responsabilităţi fără 
resurse financiare adecvate, lipsa perioadei de pre-
gătire a procesului de descentralizare precum şi lipsa 
unei monitorizări ulterioare au făcut ca autorităţile 
judeţene să nu fie pregătite pentru a prelua sarcinile 
financiare ce le revin. Aceasta face ca o mare parte 

din problemele anterioare să persiste şi după descen-
tralizare sau chiar să se agraveze.

Procesul de descentralizare a sistemului de pro-
tecţie a copilului este, indubitabil, un pas înainte, 
însă, dacă nu este suficient de bine gestionat la toate 
nivelurile de guvernare implicate, nu va avea impactul 
scontat. Desprinderea aproape totală de centru din 
punct de vedere financiar a avut, printre alte efecte, 
crearea unui decalaj între judeţe, atâta timp cât a rămas 
la latitudinea lor să depună eforturi pentru a atrage 
resurse financiare suplimentare.
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SUMMARy
An important and effective measure in the protection of fundamental human rights is the international 

judicial body. Important prerequisites of recognition of the active quality of an individual as a plaintiff 
against breaches of his rights, even by the State whose national he is, have derived from the international 
documents which the Members have accepted. Among the mechanisms known worldwide for guaranteeing 
human rights there are judicial mechanisms that have proved in practice most efficient.

I
proces de cristalizare. Se înfăţişează în prezent ca o 
instituţie deosebit de complexă ce ţine atât de ordinea 
juridică internă, cât şi de cea internaţională. În acest 
cadru, drepturile omului sunt reprezentate ca obiect 
al dreptului internaţional modern.1 

Protecţia internaţională a drepturilor şi libertăţi-
lor defineşte şi însumează un ansamblu de drepturi, 
libertăţi şi obligaţii ale oamenilor unii faţă de alţii, 
ale statelor de a apăra şi promova aceste drepturi, 
ale întregii comunităţi internaţionale de a veghea la 
respectarea lor în fiecare ţară, intervenind în acele 
situaţii în care drepturile omului ar fi încălcate de un 
anumit stat.

Cuprinzând principii, mecanisme, proceduri ce ţin 
de ordinea juridică internă, dar şi de cea internaţională, 
instituţia drepturilor omului prezintă un caracter biva-
lent, fiind în acelaşi timp o instituţie de drept intern, 
integrată normelor constituţionale, dar şi o instituţie 
de drept internaţional, configurând trăsăturile unui 
principiu juridic aplicabil în relaţiile dintre state.2

Astfel, un mijloc efectiv şi important privind pro-
tecţia drepturilor fundamentale ale omului îl constituie 
recursul la organismele jurisdicţionale internaţiona-
le. Acceptarea acestui mijloc a constituit rezultatul 
unei îndelungi evoluţii şi, mai ales, o consecinţă 
importantă a schimbării mentalităţilor cu privire la 
relaţia dintre individ, statul suveran şi comunitatea 
internaţională.

Mult timp, în doctrina şi practica de drept interna-
ţional a dominat ideea suveranităţii etatice, concepută 
în sensul ei strict, absolut şi restrictiv. Literatura de 
specialitate din fostele ţări socialiste a contestat, din 
motive lesne de înţeles, orice drept al comunităţii 
internaţionale de a dezbate şi interveni în problemele 

legate de încălcări ale drepturilor omului. Principiul 
suveranităţii naţionale – deturnat de la adevărata sa 
semnificaţie de către regimurile totalitare – a fost în 
mod artificial opus principiului respectării drepturilor 
omului, încercându-se a se demonstra că singura cale 
de asigurare a protecţiei oamenilor, a drepturilor şi 
libertăţilor lor o constituie mecanismul juridic existent 
în cadrul hotarelor naţionale. Treptat, însă, în gândirea 
juridică internaţională şi-au făcut loc concepţii mult 
mai liberale şi mai puţin exclusiviste cu privire la 
raportul dintre individ şi stat la o eventuală relaţie a 
acestuia cu comunitatea mondială. Importante premise 
ale recunoaşterii unei calităţi active a individului ca 
reclamant al încălcărilor comise împotriva drepturilor 
sale, chiar de către statul al cărui resortisant este, au 
derivat din documentele internaţionale pe care le-a 
acceptat comunitatea statelor.3

 Mecanismele Organizaţiei Naţiunilor Unite au 
recunoscut, de pildă, dreptul indivizilor de a adresa 
petiţii în legătură cu nesocotirea drepturilor lor de 
către puterea titulară sau mandatară. 

O adevărată revoluţie în gândirea juridică a fost 
efectuată încă de Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului care, în 1950, a fundamentat pentru prima 
dată ideea accesului direct al individului la orga-
nismele de protecţie internaţională. Prin ratificarea 
Convenţiei pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor 
fundamentale ale omului şi a protocoalelor adiţiona-
le la această Convenţie, pentru cetăţenii Republicii 
Moldova se creează pentru prima dată posibilitatea 
de a se adresa în mod direct organismelor europene. 
O asemenea posibilitate – în trecut necunoscută – im-
plică importante mutaţii pe planul gândirii juridice, un 
efort continuu de sincronizare a legislaţiei naţionale 
faţă de acest important instrument internaţional, dar 
şi o nouă perspectivă teoretică cu privire la treptele 

MECANISME  jURISDICŢIONALE  INTERNAŢIONALE  DE 
PROTECŢIE  ŞI  GARANTARE  A  DREPTURILOR  OMULUI

Viorica Gabriela ROTaRu,
doctorand (ULIM)

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

nstituţia drepturilor omului a cunoscut, pe par-
cursul timpului, un laborios dar şi un îndelungat 
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şi gradele de jurisdicţie care sunt puse astăzi la dis-
poziţia indivizilor şi care sunt în măsură să garanteze 
drepturile lor împotriva oricăror eventuale încălcări 
sau abuzuri.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, numită pe 
scurt şi Curtea Europeană de Justiţie (CEJ), îşi are 
sediul la Luxemburg şi este organul juridic al Comu-
nităţilor Europene. În sistemul politic al UE CEJ are 
rolul puterii juridice; denumirea corectă a CEJ ar fi 
trebuit să fie însă Curţile de Justiţie ale Comunităţilor 
Europene, fiindcă între timp au apărut trei instanţe 
diferite. Curtea Europeană de Justiţie nu trebuie 
confundată cu Curtea Europeană de Justiţie pentru 
Drepturile Omului cu sediul la Strasbourg, care este 
o instituţie a Consiliului Europei.

CEJ cu sediul la Luxemburg este o instanţă judici-
ară care a fost creată în baza art.31 din Tratatul CECO 
(Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului) 
adoptat la Paris (1951). Curtea a intrat în funcţiune în 
anul următor, 1952, având rolul de a asigura respec-
tarea, interpretarea şi aplicarea tratatelor comunită-
ţilor (CECO, CEE şi CE). Relevant este Tratatul din 
08.04.1965 (de fuzionare), care cuprinde un ansamblu 
de norme importante relative la funcţionarea Curţii şi 
la procedura în faţa acesteia.

Curtea de la Luxemburg, în cei 58 de ani de func-
ţionare, a soluţionat mii de cauze, numărul acestora 
fiind într-o creştere absolută, ceea ce a determinat 
noi reguli de procedură şi noi instanţe. Tribunalul de 
primă instanţă*, creat în octombrie 1988, a preluat 
în competenţă litigiile referitoare la conflictele dintre 
instituţiile Uniunii Europene şi agenţii lor, pe cele 
privind dreptul concurenţei, litigiile în legătură cu 
actele emise de organele UE care violează drepturile 
sau interesele persoanelor fizice sau juridice şi pe cele 
referitoare la repararea prejudiciilor cauzate uneia 
dintre instituţiile Uniunii Europene. El se compu-
ne din 15 judecători care au acelaşi statut cu cei ai 
Curţii, fiind numiţi pe un mandat de şase ani de către 
guvernele statelor membre. Cauzele sunt judecate în 
camere compuse din trei sau cinci judecători, potrivit 
procedurii prevăzute în Regulamentul Tribunalului. 
Hotărârile sale pot fi atacate, în termen de două luni de 
la comunicare, la Curtea de Justiţie a Uniunii Europe-
ne, iar executarea lor se face după aceeaşi procedură 
ca pentru cele ale Curţii.

Potrivit Tratatului şi Regulamentului de procedură, 
Curtea de Justiţie, la cererea statelor sau a persoanelor 
fizice ori juridice, soluţionează următoarele litigii:

– dintre statele membre ale Uniunii Europene;
– dintre acestea şi organismele comunitare;

– dintre organismele comunitare între ele;
– dintre particulari, persoane fizice ori juridice, de 

naţionalitatea statelor membre şi acestea ori organis-
mele comunitare. 

Asigurând, în principal, corecta interpretare şi 
aplicare a dreptului comunitar, Curtea de Justiţie mai 
exercită şi rolul unei curţi constituţionale, îndeplineşte 
funcţiile şi atribuţiile unui tribunal administrativ ori 
ale unuia civil, efectuând şi controlul conformităţii 
actelor normative ale Comisiei sau Consiliului Uniunii 
cu dispoziţiile Tratatului şi cu principiile generale ale 
dreptului comunitar.

Procedura în faţa Curţii este contradictorie şi 
publică, fiind constituită din cele două faze: scrisă şi 
orală. De regulă, după epuizarea primei faze (scrise), 
pe baza raportului întocmit de judecătorul raportor şi 
cu opinia avocatului general, se decide asupra sesi-
zării unei camere sau a plenului, fixându-se, de către 
preşedinte, data şedinţei publice în care vor avea loc 
audierile.

Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga este 
principalul organ judiciar al ONU reglementat în 
Carta Naţiunilor Unite*, iar statutul Curţii face parte 
integrantă din Cartă. Aici se soluţionează diferendele 
internaţionale între state, atunci când toate celelalte 
opţiuni au fost epuizate. Mai mult de jumătate dintre 
cazurile rezolvate la Curtea Internaţională de Justiţie 
au avut ca subiect delimitările teritoriale şi mariti-
me. După pronunţarea verdictului, acesta este pus 
în practică imediat. Aplicarea verdictului Curţii este 
monitorizată de Consiliul de Securitate al ONU. În 
prezent, Curtea are de soluţionat trei cazuri de delimi-
tare maritimă: România versus Ucraina, Nicaragua 
versus Columbia şi Peru versus Chile.

 Curtea are competenţa să hotărască relativ la:
– principiile generale de drept internaţional recu-

noscut de statele membre ale ONU;
– convenţiile internaţionale semnate şi ratificate 

de statele reclamante;
– cutuma internaţională ca izvor al dreptului in-

ternaţional şi
– asupra jurisprudenţei internaţionale.** 
De regulă, Curtea de la Haga judecă litigiile în 

plen şi, numai atunci când părţile o cer în mod expres, 
cauza poate fi examinată de o cameră compusă din mai 
puţini judecători. Jurisdicţia obligatorie a Curţii a fost 
acceptată de 59 de state, din cele 187 semnatare ale 
Statutului. Toate hotărârile Curţii de la Haga prezintă 
o deosebită importanţă creatoare pentru principiile 

* Şi-a început activitatea la 01.10.1989 şi îşi are sediul tot la 
Luxemburg.

* Celelalte cinci sunt: Adunarea Generală, Consiliul de 
Securitate, Consiliul Economic şi Social, Consiliul de Tutelă şi 
Secretariatul ONU.

**Aşadar, litigiile între persoanele fizice ori dintre acestea şi 
statele lor nu intră în competenţa acestei Curţi.
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dreptului internaţional public.* Tribunalul Interna-
ţional pentru Dreptul Mării – Hamburg, cu sediul în 
oraşul Hamburg, este constituit şi funcţionează con-
form dispoziţiilor Convenţiei Naţiunilor Unite asupra 
dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) 
la 10 decembrie 1982. 

Tribunalul este compus din 21 de membri indepen-
denţi, aleşi dintre „persoanele care se bucură de cea mai 
înaltă reputaţie de echitate şi integritate şi care posedă 
o competenţă recunoscută în domeniul dreptului mă-
rii”, asigurându-se reprezentarea principalelor sisteme 
juridice din lume şi o repartiţie geografică echitabilă. 
Membrii Tribunalului sunt aleşi pentru 9 ani şi sunt 
reeligibili. Ei nu pot exercita nici o funcţie politică sau 
administrativă, nici să fie asociaţi în mod activ sau să 
aibă interese financiare în întreprinderi care se ocupă 
cu exploatarea sau explorarea resurselor mării sau ale 
fundurilor marine, ori au altă utilizare comercială. 
Membrii Tribunalului nu pot exercita funcţii de agent, 
consilier sau avocat în nici un proces şi nu pot participa 
la rezolvarea nici unei cauze în care ei au intervenit 
anterior în calitate de agenţi, consilieri sau avocaţi ai 
uneia dintre părţi, ca membri ai unei curţi sau ai unui 
tribunal naţional ori internaţional, sau în orice altă ca-
tegorie. Judecătorii se bucură, în executarea funcţiilor 
lor, de privilegii şi imunităţi parlamentare. 

Curtea penală Internaţională de la Haga – con-
stituită la Conferinţa ONU de la Roma, 15 iunie-               
17 iulie 1998, unde a fost adoptat Statutul Curţii pena-
le internaţionale, care poate fi denumit „un cod penal 
şi de procedură penală la scară mondială”.4 Sarcina 
acestei instanţe, definită în Actul final al Conferinţei 
de la Roma şi în Preambulul Statutului Curţii, este de 
a completa competenţele naţionale penale).

O importanţă excepţională în vederea perfecţionă-
rii mecanismului de control al realizării prevederilor 
Convenţiei pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor 
fundamentale ale omului au dispoziţiile ce se conţin în 
Protocolul nr.11 adiţional la Convenţie5 care, semnat 
fiind la 11 mai 1994 şi intrat în vigoare la 1 noiem-
brie 1998, la Strasbourg, a instituit o singură Curte 
Europeană a Drepturilor Omului, în locul celor două 
organe, Comisie şi Curte, ce activau până atunci în 
cadrul Convenţiei.

Prin decizia statelor membre ale Consiliului 
Europei care au semnat protocolul în cauză, textele 
titlurilor II-IV din Convenţie (art.19-56) şi ale Proto-
colului nr.2 adiţional la Convenţie au fost comasate şi 
înlocuite cu un singur titlu, care a fost denumit: „Titlul 
II. Curtea Europeană a Drepturilor Omului”. În aşa 

fel, publicaţiile curente ale Convenţiei pentru apărarea 
drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului 
apar într-o nouă redacţie, ce ţine cont de prevederile 
protocoalelor nr.2 şi 11 la Convenţie.

Cu o astfel de structură organizatorică şi o compe-
tenţă contencioasă (de rezolvare a recursurilor indivi-
duale sau statale) substanţial îmbunătăţită, activitatea 
Curţii Europene a Drepturilor Omului va fi mult mai 
eficientă şi se va desfăşura într-o perioadă de timp 
mult mai scurtă. 

Executarea hotărârilor Curţii în dreptul intern 
al statelor părţi la Convenţie constituie, în acelaşi 
timp, o problemă de drept intern, dar şi de drept in-
ternaţional. Ea pune, implicit, în discuţie prioritatea 
unor categorii de norme juridice – cele naţionale, ale 
dreptului intern al fiecărui stat membru al Consiliului 
Europei – cu altele – cele internaţionale, în special, 
prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor 
şi a libertăţilor fundamentale ale omului. Constituţia 
Republicii Moldova a rezolvat, ca atare, acest litigiu 
de legi, acordând prioritate aplicării normelor juridice 
internaţionale din domeniul drepturilor omului (art.4 
alin.(2) din Constituţie).

Problema aplicării deciziilor Curţii Europene a 
Drepturilor Omului depinde, fără îndoială, de statele 
implicate şi este rezultatul unui complex de împre-
jurări, dintre care am putea menţiona următoarele: 
deciziile Curţii au forţă obligatorie, dar nu şi exe-
cutorie; ele produc efecte doar pentru părţile aflate 
în litigiu, dar nu şi faţă de o a treia parte; deciziile 
obligă părţile numai faţă de cazul concret rezolvat de 
către Curte. De observat, că mecanismul de protecţie 
al drepturilor omului constituit în cadrul Consiliului 
Europei poartă un caracter „supranaţional”, în sensul 
în care înţelegem promovarea, protecţia şi garantarea 
drepturilor omului ca o problemă fără frontiere naţi-
onale sau statale, care caracterizează toate societăţile 
contemporane indiferent de structura lor politică, 
economică, socială etc. De altfel, se poate de con-
cluzionat cu certitudine că problematica amplă a 
drepturilor omului a cunoscut o cale evolutivă: de la 
proclamarea juridică a acestora, până la socializarea 
şi internaţionalizarea lor; de la simpla proclamare a 
lor în calitate de idealuri în Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului, până la protecţia şi garantarea 
lor juridică realizată la nivel internaţional – prin 
adoptarea unor convenţii internaţionale speciale, care 
să prevadă obligaţiuni juridice exprese pentru statele 
părţi şi crearea unui mecanism de „sancţionare” a 
încălcărilor sau vătămărilor aduse acestora şi la nivel 
naţional – prin prevederea în Legea Supremă a statelor 
a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale tuturor 
cetăţenilor, inclusiv ale celor străini şi apatrizilor, şi 
a garanţiilor constituţionale ale acestora.

*Ca şi hotărârile celorlalte instanţe internaţionale, inclusiv cele 
penale instituite de ONU, cum ar fi: Tribunalul internaţional penal 
de la Haga (TPI) pentru Iugoslavia, cel pentru Ruanda ş.a.
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Cât priveşte aspectele nejuridice ale aplicării deci-
ziilor Curţii, precum şi ale actelor adoptate de organele 
Consiliului Europei, apoi ele sunt, în temei, de natură 
politică, economică etc. După părerea noastră, o im-
portanţă deosebită au avut-o şi continuă să o aibă ac-
tivităţile de informare, popularizare, largă răspândire 
a materialelor documentare despre drepturile omului. 
Acestea, de rând cu activitatea educaţională la nivel 
internaţional şi naţional, constituie elementul impor-
tant, stabil şi eficient de asigurare a unei respectări 
voluntare a drepturilor omului atât de către individ, 
cât şi de către stat, indiferent de raportul juridic con-
cret în care s-ar materializa oricare dintre drepturile 
prevăzute în Convenţia pentru apărarea drepturilor şi a 
libertăţilor fundamentale ale omului sau în Constituţia 
orişicărui stat membru al Consiliului Europei.

Un alt aspect nejuridic privind „respectarea” deci-
ziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului îl consti-
tuie faptul că practica acestei instanţe este considerată 
de către statele membre ale Consiliului Europei drept 
„indicator”, un „standard” pentru activitatea juris-
dicţională naţională sau, cel puţin, aşa s-ar cuveni să 
fie. În argumentarea celor susţinute, ar fi cazul să ne 
referim la faptul că în aplicarea dispoziţiilor Conven-
ţiei pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor funda-
mentale ale omului şi ale celor unsprezece Protocoale 
adiţionale Curtea de una singură este competentă să 
interpreteze, conform art.32, prevederile Convenţiei 
şi ale Protocoalelor. Această interpretare exercitată la 
cererea unui stat parte la Convenţie sau în aplicarea 
dispoziţiilor acesteia atunci, când se examinează un 
caz concret, este obligatorie pentru toate statele mem-
bre ale Consiliului Europei. Obligaţiunea celorlalte 
state „neimplicate” de a se raporta la acest „standard” 
din prevederile implicite ale Convenţiei decurge din 
calitatea statutului de membru cu drepturi depline 
al Consiliului Europei, precum şi din calitatea aces-
tuia de stat parte la Convenţie, care, fiind un tratat 
internaţional, stabileşte obligaţiuni internaţionale 
liber asumate, şi nu posibilităţi alternative de la care 
statele pot să abdice după bunul lor plac. De menţi-
onat, că convenţiile în materia drepturilor omului se 
prezintă drept tratate cu caracter de legi, care atribuie 
statelor obligaţiuni obiective şi absolute. Acestea, la 
rândul lor, trebuie să asigure, prin intermediul unor 
măsuri legislative, administrative sau judecătoreşti, 
interpretarea şi aplicarea uniformă a dispoziţiilor 
Convenţiei. Implementarea deciziilor Curţii Europene 
a Drepturilor Omului atrage responsabilitatea statelor 
faţă de organismele de control internaţional. Aşadar, 
cele expuse supra conduc la concluzia că asigurarea 
compatibilităţii şi conformităţii normelor naţionale 

cu ordinea juridică instituită de Convenţia pentru 
apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale 
omului, dezvoltată ulterior în Protocoalele adiţionale 
la Convenţie, se realizează de către statele părţi la 
Convenţie prin îndeplinirea obligaţiunilor prevăzute 
de dispoziţiile acesteia.

România şi Republica Moldova, ca părţi contrac-
tante la Convenţie, conferă tuturor indivizilor aflaţi 
sub jurisdicţia statului respectiv garanţii constituţiona-
le privind drepturile şi libertăţile definite în Convenţie. 
Calitatea obţinută de stat contractant al Convenţiei 
contribuie la: integrarea legislativă a republicii şi la 
armonizarea sistemului juridic naţional cu cel euro-
pean din domeniul drepturilor omului; participarea 
directă a ţării noastre în procesul de globalizare prin 
promovarea sistemului juridic naţional şi a propriei 
spiritualităţi ca elemente ale relativismului cultural; 
configurarea şi dezvoltarea unei jurisprudenţe naţio-
nale, îmbinate cu complementaritatea celei create de 
organele de la Strasbourg. 

România şi Republica Moldova, în calitatea pe 
care o au de parte contractantă la Convenţie, împreună 
cu celelalte state părţi, îşi aduc contribuţia activă şi 
originală, prin practica şi dreptul lor, la fixarea stan-
dardelor europene.

 Constituţia României şi Constituţia Republicii 
Moldova prevăd obligaţiunea de concordanţă a dispo-
ziţiilor constituţionale privind drepturile şi libertăţile 
omului cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 
şi tratatele la care sunt parte, recunoscând, implicit, 
caracterul privilegiat (suprem) al tratatelor privitoare 
la drepturile omului. 

Concordanţa presupune conformitatea sau compa-
tibilitatea normelor naţionale cu dispoziţiile Conven-
ţiei. Conformitatea şi compatibilitatea se realizează 
prin măsuri luate la nivel naţional, în mod liber, de 
către fiecare stat parte la Convenţie. Încălcarea sau 
suprimarea drepturilor omului, limitarea lor mai am-
plă sau luarea unor măsuri, care, de fapt, împiedică 
exerciţiul lor efectiv, constituie încălcarea obligaţiunii 
asumate, ceea ce va atrage controlul internaţional 
exercitat de către organele jurisdicţionale prevăzute 
de Convenţie.

Aplicarea mecanismului internaţional de control, 
ca o garanţie subsidiară şi complementară a sistemului 
constituţional de protecţie a drepturilor omului, este 
reglementată de Convenţia pentru apărarea drepturilor 
şi a libertăţilor fundamentale ale omului în art.34 şi 
35, care se coroborează cu art.13. Ele prevăd dreptul 
la recurs individual „după epuizarea căilor de recurs 
interne” (art.34) şi dreptul la un recurs efectiv în faţa 
unei instanţe naţionale „chiar şi atunci când încălcarea 
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(drepturilor şi libertăţilor prevăzute de Convenţie) s-ar 
datora unor persoane care au acţionat în exercitarea 
atribuţiilor lor oficiale” (art.13).

Aceste dispoziţii ale Convenţiei şi-au găsit deja 
aplicare în activitatea organelor de la Strasbourg, ca fi-
ind clauze ce au o valoare reală, un conţinut precis.

Prioritatea sau aplicarea prioritară a normelor 
europene constituie soluţia care poate pune capăt 
conflictului de legi (art.4 alin.(2) din Constituţia 
Republicii Moldova) sau de jurisprudenţă. Ea este în 
acelaşi timp un aspect caracteristic Statutului Con-
venţiei pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor 
fundamentale ale omului în dreptul intern al statelor 
părţi. Stabilirea unei priorităţi între normele interne 
şi cele internaţionale, fără a stabili o ierarhie între 
acestea, asigură aplicarea acelor norme (interne sau 
internaţionale) care garantează eficient şi efectiv 
drepturile omului.

Datorită acestei caracteristici esenţiale, primatul 
normelor care reglementează, protejează şi garantează 
drepturile omului este un primat jurisdicţional. Deci, 
se urmăreşte acordarea priorităţii acelui sistem sau 
categorii de norme care, la nivel naţional sau euro-
pean, garantează protecţia drepturilor omului. Altfel 
spus, are loc o interpretare şi o aplicare prioritară a 
normelor care corespund acestui scop.

Primatul dispoziţiilor Convenţiei pentru apărarea 
drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului în 
dreptul intern al României şi al Republicii Moldova 
devine indiscutabil în cazul existenţei dispoziţiilor 

contrare prevederilor unui tratat internaţional al drep-
turilor omului, care sunt cuprinse în legi organice sau 
ordinare şi care au intrat în vigoare ulterior ratificării 
tratatului. 

note:

1 A se vedea: L.Barac. Europa şi drepturile omului, România şi 
Drepturile Omului. – Bucureşti: Lumina LEX, 2001, p.7.

2 A se vedea: N.A. Odină. Consideraţii cu privire la mecanisme 
de protecţie şi garantare a drepturilor omului, http://revcurentjur.
ro/arhiva/attachments_200612/recjurid061_24F.pdf

3 A se vedea: I.Moroşanu. Garanţiile juridice privind dreptu-
rile şi libertăţile fundamentale ale omului în Republica Moldova: 
Teză de doctor în drept. – Biblioteca ULIM, 2001.

4 A se vedea: D.Diaconu. Curtea penală internaţională: istorie 
şi realitate. – Bucureşti: ALL Beck, 2000. 

5 Ibidem, p.373-384.
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SuMMaRY
Signing a contract, or any other juridical document, presupposes the existence of an internal will to 

sign it, as well as its externalization. Under general conditions which the externalized will should fulfill 
in order to validate the juridical act, in case of the making of the contract, it should accomplish certain 
special basic conditions.  Having carried out these conditions, the will to sign the contract takes the form 
of an offer. In what follows we shall present some law theories as to the obligatory force of the offer.

Încheierea contractului, ca şi a oricărui alt act juridic, 
presupune existenţa unei voinţe interne de a încheia 
contractul, precum şi exteriorizarea acesteia. Pe lângă 
condiţiile generale pe care voinţa exteriorizată trebuie să 
le îndeplinească pentru a forma valabil actul juridic, în 
cazul formării contractului, ea trebuie să îndeplinească 
anumite condiţii de fond speciale. Odată îndeplinite 
aceste condiţii, voinţa de a încheia un contract îmbracă 
forma unei oferte. Prin ofertă vom înţelege: propunerea 
pe care o persoană o face unei alte persoane sau pu-
blicului în general de a încheia un contract în anumite 
condiţii.2 Oferta, fiind destinată să formeze contractul 
prin acceptarea ei de către destinatar, poate fi revocată 
atât timp cât nu este acceptată. În acest sens vom cita 
dispoziţiile art.37 C.com.3, art.16, alin.(1) din Convenţia 
de la Viena4 şi ale art.15 alin.(1) din proiectul Codului 
civil european.5 Textele vorbesc de o revocare a ofertei, 
deci producătoare de efecte juridice, iar oferta este pro-
ducătoare de efecte juridice în momentul declarării ei, 
fie prin încunoştinţarea persoanei, în cazul unor oferte 
adresate unor persoane determinate, fie prin publicarea 
ei, în cazul ofertelor adresate unor pesoane nedeter-
minate. Însă, potrivit literaturii de specialitate, regula 
revocabilităţii suferă unele excepţii: 

a) când oferta cuprinde un termen expres înăuntrul 
căruia se va putea face acceptarea;

b) când oferta nu conţine o stipulaţie expresă în 
acest sens şi când se consideră că ea cuprinde un termen 
tacit pentru acceptare, termen care implică cel puţin 
timpul necesar atât pentru examinarea ofertei, cât şi 
timpul necesar ca răspunsul acceptantului să ajungă 
la ofertant. 

În legătură cu aceste ultime aspecte, pe parcursul tim-
pului au apărut unele întrebări răspunsurile la care ne-au 
determinat să reconsiderăm forţa obligatorie a ofertelor 
cu termen expres sau tacit de opţiune. Argumentele care 
au determinat o astfel de atitudine le vom prezenta mai 
jos nu înainte de a înfăţişa teoriile care au fost propuse 
pentru a justifica forţa obligatorie a ofertei.

CONSIDERAŢII  CU  PRIVIRE  LA  FORŢA  ObLIGATORIE 
A  OFERTEI

Ion BÎTCĂ,
doctor  în drept

Temeiul juridic al obligativităţii ofertei
1. Actul juridic civil
În această concepţie, oferta cu termen expres sau 

tacit de opţiune reprezintă un act juridic unilateral de 
drept civil generator al unui raport juridic obligaţional 
între ofertant şe destinatarul ofertei, în care primul 
este debitor al prestaţiei negative de a nu revoca oferta 
înăuntrul termenului de acceptare, iar cel de-al doilea 
este creditorul acestei prestaţii. Două teorii au fost 
invocate – teoria antecontractului şi teoria angaja-
mentului unilateral.

1.1. Teoria antecontractului
Într-o primă explicaţie6, ofertantul îşi asumă o 

obligaţie de natură contractuală. Pentru prima dată 
această teorie a fost formulată de  Demolombe. Potrivit 
acestui autor, dacă o persoană face alteia o propunere 
avantajoasă în ceea ce priveşte fondul ofertei, acesteia, 
din lipsă de mijloace, poate să nu-i fie atrăgătoare, şi 
atunci nu se poate spune că destinatarul a acceptat-o 
implicit. Dacă propunătorul prevede în oferta sa de 
contractare termen determinat, la prima se adaugă o 
a doua ofertă, care nu este decât un avantaj conferit 
destinatarului. Nici o persoană nu este interesată să 
refuze o ofertă accesorie, termenul de reflecţie şi, cum 
acceptarea acesteia nu comportă nici un efort pentru 
destinatar, ar trebui prezumat că a acceptat-o tacit.7 
De aici şi obligaţia ofertantului de a-şi menţine oferta 
pe tot timpul propus pentru reflectare, obligaţie care 
se fundamentează pe un veritabil contract accesoriu 
format prin acceptarea tacită a destinatarului.8 

Altfel spus, potrivit acestei teorii, oferta cu termen 
lansată de ofertant ar cuprinde două elemente: un prim 
element este alcătuit din fondul ofertei şi se referă la 
conţinutul contractului ce se intenţionează a se încheia, 
iar cel de-al doilea element (propunere accesorie de a-şi 
menţine oferta în cadrul unui termen determinat), fiind 
făcut exclusiv în interesul şi beneficiul destinatarului 
şi dând naştere la obligaţie unilaterală în sarcina ofer-
tantului, se prezumă că a fost acceptat imediat de către 
destinatar.9 Se  realizează astfel un acord de voinţă. 

Î n virtutea libertăţii contractuale, orice persoană are 
dreptul de a încheia, în anumite limite1, un contract. 
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Prin urmare, potrivit acestei teorii, ofertantul este obli-
gat să-şi menţină oferta până la expirarea termenului 
prevăzut în temeiul unui veritabil antecontract ce se 
consideră încheiat concomitent cu ajungerea ofertei 
la destinatar.

 Având în vedere că orice ofertă cuprinde în sine 
un termen de acceptare (termen tacit – art.683 alin.(3) 
şi art.688 alin.(2) C.civ.RM), urmează să înţelegem că 
obligativitatea menţinerii unei astfel de oferte este, de 
asemenea, de origine contractuală.10 

Deşi asupra acestui aspect Demolombe nu face nici 
o precizare, putem să ne imaginăm că această concepţie 
se impune în toate cazurile în care ofertantul a înţeles 
să imprime propunerii sale un caracter durabil.11 Astfel, 
ofertantul nu va putea să se dezică de oferta sa în cadrul 
acestui termen, în pofida caracterului său nedeterminat, 
care va rămâne, în ultimă instanţă, supusă aprecierii 
judecătorului. 

Din concepţia analizată rezultă, pe terenul efectelor 
ofertei, următoarea consecinţă: acceptarea în termen a 
ofertei care a fost în mod intempestiv revocată va da 
naştere contractului proiectat de ofertant atunci când 
a emis oferta.

a) Regimul juridic al ofertei din perspectiva acestei 
teorii

Oferta cu termen expres sau tacit poate fi retractată 
până în momentul în care ea va ajunge la destinatar. 
Aici funcţioanează o regulă generală care se sprijină 
pe necesitatea notificării ei – art.200 alin.(1) şi art.681 
alin.(2) C.civ.RM – pentru eficacitatea ofertei, regulă 
ce se va aplica oricare ar fi teoria susţinută. Dacă 
oferta va ajunge la destinatar, autorul ofertei nu-şi va 
mai putea retrage oferta pe parcursul acestei perioade, 
după cum nici nu va putea intreveni pentru a modifica 
conţinutul ei. Potrivit acestei teorii, imposibilitatea 
ofertantului de a-şi retrage oferta reiese direct din 
convenţia ce s-a format între el şi destinatar.12 Odată ce 
termenul expres sau tacit a expirat, potrivit autorului 
acestei teorii, ofertantul îşi va redescoperi libertatea 
de a-şi revoca oferta. Aceasta deoarece Demolombe 
susţine în continuare: „Odată ce oferta a fost făcută, 
trebuie să fie prezumată persistenţa ei în timp, dacă 
nu intervine un schimb de voinţe sau un eveniment 
de natură a o anihila”.13

De asemenea, Demolombe susţine că decesul ofer-
tantului survenit în cadrul acestui termen va atrage 
caducitatea ei, în pofida faptului că între ofertant şi 
destinatar s-a născut un contract. Aceasta deoarece 
el se întreabă: „Cine va dori să susţină că oferta încă 
neacceptată supravieţuieşte celui care a făcut-o şi că 
cel căruia i-a fost adresată va putea să o accepte şi după 
moartea sa, pretinzând formarea contractului cu moşte-
nitorii săi? O astfel de pretenţie va fi imposibilă şi este 
evident că moştenitorii ofertantului nu au interesul de 
a revoca o ofertă care şi-a întrerupt legătura cu autorul 

său”.14 Desigur, în această situaţie, autorul nu se referă 
la cazul când oferta este intuitu personae. 

În ceea ce priveşte survenirea unei incapacităţi a 
ofertantului, autorul teoriei nu spune nimic. Trebuie 
însă să admitem că şi aceasta va atrage caducitatea 
ofertei, deoarece acest autor leagă caducitatea de 
schimbul de voinţă constatat la ofertant şi, prin urmare, 
orice eveniment de natură a distruge această voinţă are 
ca efect antrenarea caducităţii ofertei.15

În aceste cazuri se poate observa că oferta rămâne 
sub directa dependenţă a voinţei autorului ei.

În ce-l priveşte pe destinatar, dacă nu va fi informat 
asupra acestor evenimente, el se va vedea pus în situaţia 
de a i se recunoaşte dreptul de a obţine repararea preju-
diciului rezultat pentru el din ineficacitatea acceptării 
lui. Fără îndoială, contractul nu va putea fi format, însă 
el va putea obţine repararea  cheltuielilor pe care le 
angajase în vederea contractării – damnum emergens, 
chiar şi beneficiul nerealizat (lucrum cesans), dacă 
el a suferit o pierdere, lipsindu-se, de exemplu, de 
vânzarea mărfurilor al căror preţ a suferit o scădere 
pe parcurs.16

În cazul în care oferta este adresată unor persoane 
determinate, Demolombe insistă asupra caracterului 
personal al ofertei: numai persoanele vizate de ofertă 
pot să o accepte sau să o refuze. În consecinţă, dacă 
destinatarul determinat decedează sau devine incapabil, 
oferta va deveni caducă. Astfel, Demolombe refuză nu 
doar transmisibilitatea pasivă a ofertei (sub rezerva 
unor eventuale daune interese în sarcina moştenitori-
lor), ci şi transmisibilitatea activă a acesteia.17

În ceea ce priveşte sancţiunea admisă de autorul 
acestei teorii în caz de ineficacitate sau de revocare, 
ea diferă după cum oferta devine caducă prin moartea 
sau incapacitatea ofertantului, sau în caz de revocare 
intempestivă a ei. 

În primul caz, destinatarul ofertei, după cum am mai 
spus, va putea pretinde de la moştenitorii ofertantului 
doar daune interese în vederea reparării prejudiciului 
suferit prin acceptarea unei astfel de oferte.

În caz de revocare intempestivă, sancţiunea nu poate 
fi decât recunoaşterea de către instanţă a valabilităţii 
contractului format prin acceptarea intervenită în cadrul 
termenului prevăzut în ofertă.18

b) Critica acestei teorii
 Acceptarea tacită rezultată din tăcerea destinata-

rului nu poate fi acceptată. Tăcerea este producătoare 
de efecte numai atunci când, având în vedere împre-
jurările în care se produce19, se poate desprinde o  
anumită atitudine  care denotă voinţa acestuia de a o 
accepta.20 În cazul de faţă, stabilirea unui termen nu 
reprezintă o împrejurare care să provoace atitudinea 
de a o accepta. Nu termenul este cel care poate să-l 
determine pe destinatar să o accepte, ci fondul ofertei. 
În acest caz, tăcerea lui nu este suficientă ca să creeze 
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acceptarea. Decizia Curţii de Casaţie Franceză21, care 
a admis că tăcerea valorează acceptare dacă oferta 
este în avantajul exclusiv al destinatarului, trebuie 
înţeleasă în sensul că ea se referă la avantajele pe care 
le oferă fondul ofertei, nu însă la termenul stipulat. 
Este greu a accepta că un termen este stipulat exclusiv 
în folosul destinatarului. 

O altă critică ce poate fi adusă  teoriei este că acest 
contract accesoriu, având ca obiectiv menţinerea unei 
oferte înăuntrul unui termen, este o pură ficţiune înte-
meiată pe o prezumţie de acceptare cu totul ipotetică şi 
deci îndoielnică, nici una dintre părţi neavând intenţia 
de a încheia un astfel de contract.22 Această explicaţie 
propusă de Demolombe ilustrează cu lux de amănunte 
exagerările teoriei autonomiei de voinţă.

În fine, faptul că oferta accesorie (cu termen) este 
făcută în interesul destinatarului nu este suficient pen-
tru a justifica existenţa unei prezumţii de plin drept 
privind acceptarea ei de către acesta. Prezumţiile de 
plin drept nu pot fi stabilite prin fapta omului, ele îşi 
au sursa prin excelenţă în dispoziţia legii. Or, în mate-
ria ofertei de contractare nu există texte legale care să 
consacre vreo prezumţie de genul celei în discuţie, ea 
reprezentând o simplă speculaţie teoretică lipsită de o 
acoperire legală.23

Legat de transmisibilitatea pasivă şi activă din 
cadrul acestei teorii, în afara justificărilor impuse de 
existenţa unui antecontract, ele sunt refuzate de auto-
rul teoriei. Dacă se admite că între părţi s-a format 
o convenţie perfect valabilă, conform susţinerii lui 
Demolombe, convenţie ce a dat naştere unei obligaţii 
în sarcina ofertantului şi a unui drept de creanţă în 
beneficiul destinatarului, nu se poate înţelege de ce 
acestea nu vor putea face parte din activul sau pasivul 
succesoral al titularilor lor. Dacă, în cazul creanţei, 
caracterul intuitu personae al destinatarului ar putea 
explica refuzului transmisibilităţii active, atunci în 
ceea ce priveşte obligaţia ofertantului nu există nici o 
raţiune în a refuza transmisibilitatea pasivă.

1.2. Teoria angajamentului unilateral de voinţă
Potrivit unor opinii, menţinerea ofertei în termenul 

stipulat are la bază caracterul obligatoriu al actului 
juridic de formaţie unilaterală, capacitatea acestuia de 
a genera obligaţii. Nevoia evidentă a circuitului civil 
i-a condus pe aceşti autori să considere că angajamentul 
unilateral poate fi creator de obligaţii. Ei pornesc de la 
ideea că ofertantul trebuie să-şi menţină oferta într-un 
termen rezonabil pentru acceptarea ei. Or, dacă ofertan-
tul a prevăzut în acest sens un termen pentru acceptare, 
raţiunile care stau la baza menţinerii ofertei fără termen 
într-un timp rezonabil sunt aceleaşi şi în situaţia în 
care oferta este prevăzută cu termen. De aici şi analiza 
dualistă făcută de aceşti autori: ofertantul va fi obligat 
prin declaraţia sa de voinţă prin care el se angajează să 
menţină oferta într-un termen determinat.24 

 În fine, într-o altă opinie25 se afirmă că oferta de a 
contracta reprezintă o aplicaţie a voinţei solitare de a 
se obliga. Potrivit acestei păreri, „manifestarea solitară 
de voinţă produsă în scopul de a crea obligaţii pe sea-
ma persoanei care îşi exteriorizează astfel voinţa este 
suficientă prin ea însăşi pentru a determina obligarea 
acelei persoane indiferent de orice acceptare din partea 
creditorului”26 (destinatarului – n.n.). În continuare, 
acelaşi autor precizează că manifestarea unilaterală 
de voinţă generatoare de obligaţii devine irevocabilă 
nemaiputând fi retractată de către autor din momentul 
în care ea a fost exteriorizată. 

Aceasta cu atât mai mult cu cât în dreptul moldove-
nesc oferta de a contracta este consacrată ca fiind act 
juridic unilateral, izvor de obligaţie, voinţa unilaterală 
fiind generatoare de obligaţii. Ea rezultă din dispoziţiile 
art.682 alin.(2) C.civ.RM, unde se prevede că „oferta 
este valabilă, nulă sau anulabilă conform prevederilor 
aplicabile actului juridic”. În acest context, nimic nu 
se opune ca ofertantul să-şi asume obligaţii numai prin 
simpla manifestare de voinţă, independent de orice 
acceptare din partea destinatarului. Împrejurarea că 
destinatarul trebuie să intervină, la rândul lui, prin 
manifestarea voinţei sale pentru a face ca dreptul său 
să devină irevocabil (încheierea contractului) nu influ-
enţează în nici un fel validitatea obligaţiei asumate de 
ofertant ce îşi trage geneza exclusiv din vonţa unila-
terală a acestuia.27

Deşi există reglementări legale care consacră voinţa 
unilaterală ca izvor de obligaţie, s-a admis, de aseme-
nea, că aceasta se prestează la o analogie cu contractul 
care, sub aspectul încheierii sale, poate fi privit ca o 
juxtapunere a două voinţe unilaterale. Posibilitatea unei 
asemenea analogii a fost luată în consideraţie chiar de 
către legiuitor. Aceasta deoarece atunci când Codul 
civil  al Republicii Moldova enumeră contractul printre 
izvoarele obligaţiilor, stabileşte că contractului îi vor fi 
aplicabile normele cu privire la actul juridic – art.666 
alin.(2) – iar atunci când reglementează condiţiile de 
valabilitate a actului juridic, din dispoziţiile art.199 alin.
(2) reiese ca o condiţie esenţială a ei „consimţământul 
valabil al părţii care se obligă”. Pe linia acestui raţio-
nament s-ar putea considera că însăşi forţa obligatorie 
a contractului ce este consfinţită de lege (art.668 alin.
(1) şi (2) C.civ.RM) se originează din forţa obligatorie 
atribuită de lege fiecăreia dintre voinţe a căror întâlnire 
concordantă formează contractul.28

Încheierea contractului se realizează prin întâlnirea 
concordantă a două voinţe individuale  (art.666 alin.(1) 
C.civ.RM). Pentru ca el să fie încheiat în mod valabil, 
este necesar ca manifestările de voinţă care au dus la 
încheierea lui să îndeplinească anumite condiţii cu 
privire la: capacitatea, consimţământul, obiectul şi 
cauza. Însă, îndeplinirea acestor condiţii este specifică 
actului juridic. Astfel, oferta ca element structural al 
contractului nu va putea fi decât un act juridic, iar prin 
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faptul că oferta reprezintă rodul voinţei unilaterale a 
propunătorului actul juridic este unul unilateral. De 
exemplu, oferta prin care un minor intenţionează să 
încheie un act de dispoziţie nu va fi valabilă, deoarece 
aceasta a fost făcută cu încălcarea dispoziţiilor de pro-
tecţie civilă a capacitaţii de exerciţiu, dispoziţii care 
privesc actele juridice. Dacă oferta ar fi fost analizată 
ca o faptă juridică, propunerea minorului ar fi fost una 
valabilă. 

Un alt argument care poate fi adus în sprijinul anali-
zării ofertei ca act juridic unilateral reiese din perspec-
tiva analizării (intervenirii) viciilor de consimţământ.29 
Oferta, ca şi orice alt act juridic, trebuie să fie neviciată, 
formarea acesteia trebuie să fie liberă, neinfluenţată 
şi nealterată. Însă, producerea acestor vicii afectează 
numai formarea valabilă a actelor juridice, nu şi a fap-
telor. De altfel, aceasta rezultă şi din dispoziţiile art.682 
alin.(2) C.civ.RM: atunci când stabileşte similitudinea 
între ofertă şi actul juridic, prevede că aceasta este nulă 
sau anulabilă conform prevederilor actului juridic, iar 
aceste sancţiuni, în special anulabilitatea, intervin ca 
urmare a vicierii consimţământului.

De asemenea, pentru a putea fi valabilă, oferta 
trebuie să fie făcută cu intenţia de a produce efecte 
juridice, intenţie care în materie civilă este specifică, 
cu unele excepţii, actelor juridice; faptele juridice se 
săvârşesc fără intenţia de a produce efecte juridice. 

a) Regimul juridic al ofertei din perspectiva  acestei 
teorii

Potrivit acestei teorii, până în momentul în care 
oferta ajunge la destinatar, ofertantul o va putea retracta 
în mod liber. Dacă oferta a parvenit destinatarului, li-
bertatea ofertantului de a-şi retrage oferta va fi limitată: 
dacă oferta conţine un termen expres, el va fi obligat să 
şi-o menţină până la expirarea lui; dacă ea nu conţine 
un termen expres, el va trebui să lase corespondentului 
său un termen rezonabil pentru ca acesta să o poată 
accepta. În acest sens s-a spus că în sarcina ofertantului 
există o veritabilă obligaţie de a menţine oferta (de a 
face – n.n.) pe toată perioada acestor termene.30

După expirarea acestui termen, expres sau tacit, ofer-
tantul nu va mai fi ţinut de obligaţia sa, el fiind liber să 
şi-o revoce. După cum se poate observa, potrivit acestui 
autor (Worms), oferta va continua să subziste şi după ex-
pirarea termenelor, cu excepţia cazului când ofertantul a 
prevăzut în mod expres desfiinţarea acestora la expirarea 
termenului.31 Astfel, din perspectiva acestui autor, terme-
nul reprezintă doar un accesoriu al ofertei, aceasta vizând 
doar imposibilitatea ofertantului de a-şi revoca oferta, nu 
însă şi perioada de valabilitate a ofertei, aşa cum este ea 
acceptată astăzi de literatura de specialitate. 

În cazul morţii sau incapacităţii ofertantului, oferta 
va continua să existe în sarcina moştenitorlor sau per-
soanei căreia incapabilul i-a fost încredinţat. Aceasta 
vizează transmisibilitatea pasivă a ofertei. 

În situaţia în care oferta este făcută unor persoane 
determinate, întrebarea este: decesul sau incapacitatea 
acestora va avea ca efect transmisibilitatea ofertei către 
moştenitorii lor sau persoanelor cărora incapabilul le-a 
fost încredinţat? Este vorba de aşa-zisa transmisibilitate 
activă a ofertei.32 Potrivit autorului, transmisibilitatea 
activă nu este posibilă. Acceptarea, în general, nu are 
efecte retroactive; astfel că acceptarea ofertei de către 
moştenitori sau persoanele cărora incapabilul le-a fost 
încredinţat nu poate să urce până în momentul în care 
destinatarul ofertei a luat cunoştinţă de ofertă şi, deci, 
era în viaţă, respectiv – capabil. În ce ne priveşte, 
considerăm că moştenitorii vor putea să accepte oferta 
după decesul ofertantului. Aceasta deoarece dreptul 
destinatarului de a accepta oferta făcând parte din 
patrimoniul lui se transmite succesorilor. Cu excepţia 
cazului când oferta a fost făcută în considerarea per-
soanei sau a calităţilor destinatarului, deci acceptarea 
intuitu personae, când dreptul de a accepta oferta se 
stinge odată cu decesul sau survenirea incapacităţii 
destinatarului.

 b) Critica acestei teorii 
Şi această opinie formează obiectul unor critici.  

Într-o primă opinie critică, am putea susţine că dacă 
acceptăm caracterul obligatoriu al actului juridic de 
formaţie unilaterală, ar trebui să admitem că oferta de 
a contracta fără termen va trebui să fie menţinută la 
infinit, deoarece „irevocabilitatea manifestării unila-
terale de voinţă decurge ca o consecinţă firească din 
finalitatea urmărită prin exteriorizarea voinţei”.33 Deci, 
izvorul obligativităţii ofertei îl reprezintă voinţa de a 
se obliga, şi nu termenul. În consecinţă, oferta nu va 
putea fi revocată niciodată. 

O altă critică ce a fost adusă acestei opinii reiese 
din aplicarea principiului simetriei juridice, potrivit 
căruia o obligaţie poate fi desfiinţată sau modificată 
în acelaşi mod şi în aceleaşi condiţii în care ea a fost 
creată.34 În consecinţă, teoria angajamentului unilateral 
nu va putea fi aplicată, dat fiind faptul că aceasta ar 
însemna, în virtutea principiului simetriei, că un ase-
menea angajament poate fi revocat oricând de autorul 
său. În contracararea acestui argument s-a afirmat35 
că, în fond, nu suntem în prezenţa unui principiu al 
simetriei, ci în prezenţa unei excepţii de la principiul 
forţei obligatorii a contractului şi, prin urmare, el nu 
va putea fi revocat oricând şi oricum de autorul său, 
opinie pe care o considerăm discutabilă.

Principiul forţei obligatorii a contractului enunţă că 
un contract valabil încheiat produce efecte între părţile 
contractante. Deci, contractul se va impune părţilor, 
asemănător situaţiei când un asemenea contract este 
impus de lege. Astfel, forţa obligatorie a contractului 
priveşte efectele acestuia faţă de părţi, deci perioada 
ulterioară încheierii contractului, etapa postcontractuală. 
Excepţia de la acest principiu ar viza, de asemenea, 
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efectele contractului, aceasta încadrându-se tot în etapa 
postcontracuală. Astfel, dacă, potrivit principiului forţei 
obligatorii a contractului, un contract valabil încheiat 
produce efecte între părţile contractante, excepţia de 
la acest principiu ar fi reprezentată, considerăm, de 
situaţia juridică când, deşi vom fi în prezenţa unui 
contract valabil încheiat, acesta nu va produce efecte 
juridice între părţi, el fiind afectat fie de modalitatea 
termenului suspensiv, fie de cea a condiţiei suspen-
sive.

Regula simetriei enunţă, după cum am arătat mai 
sus, că dacă un contract poate fi format prin acordul 
de voinţă al părţilor, el poate fi desfăcut sau revocat 
tot prin acordul de voinţă al părţilor. Astfel, regula 
simetriei se referă la formarea contractului, deci ţine 
de etapa precontractuală perfectării contractului. Ea 
va putea fi invocată indiferent dacă contractul este 
producător de efecte juridice sau nu, fiind suficient ca 
el să fie încheiat în mod valabil. Acceptarea simetriei 
ca fiind o excepţie de la principiul forţei obligatorii 
a contractului ar însemna că, în cazul unor contracte 
valabil încheiate, dar neproducătoare de efecte juridi-
ce din momentul încheierii contractului, argumentul 
simetrie să nu poată fi invocat, dat fiind faptul că 
actul juridic nu beneficiază de forţă obligatorie între 
părţi. Acest principiu, nefiind aplicabil, nici excepţia 
lui nu va fi operaţională. Consecinţă care este contra-
zisă de legislaţia în vigoare; în speţă, oferta, până în 
momentul în care ea ajunge la destinatarul ei, poate 
fi retractată (art.683 alin.(2) C.civ.RM. În concluzie, 
principiul simetriei se referă la etapa precontractuală 
perfectării contractului, acesta vizând atât formarea, 
cât şi desfiinţarea lui, în timp ce  principiul forţei obli-
gatorii vizează efectele unui contract valabil încheiat, 
deci etapa postcontractuală.

Un alt argument reiese şi din adoptarea  ca temei al 
forţei obligatorii a ofertei, teoria angajamentului unilate-
ral. Aceasta, însă, vine în contradicţie cu unele dispoziţii 
legale care consacră revocabilitatea ofertei,  respectiv cu: 
art.683 alin.(1) C.civ.RM36, art.16 alin.(1) din Convenţia 
de la Viena37 şi cu art.15 alin.(1) din proiectul Codului 
civil european.38 Din conţinutul teoriei nu reiese că 
aceasta priveşte ofertele cu termen expres sau tacit de 
opţiune.

De asemenea, dacă oferta cu termen expres sau tacit 
este irevocabilă, apare întrebarea: care vor fi  acele 
ipoteze în care se va putea face aplicaţia dispoziţiilor 
citate mai sus, deci când oferta va fi revocabilă? Aceasta 
luând în consideraţie că orice ofertă care nu cuprinde 
un termen expres conţine un termen tacit de acceptare, 
fiind deci irevocabilă în acest temei.

 2. Faptul juridic
Potrivit unor autori39, analiza naturii juridice a ofer-

tei se va face prin intermediul analizei fundamentului 
juridic al cauzei care atrage răspunderea ofertantului 

în urma revocării intempestive a ofertei. Indiferent 
de opinia pe care ne-o însuşim, prejudiciul suferit de 
destinatar va fi unul injust. Deci, este necesar să des-
coperim cauza prejudiciului astfel cauzat. În literatura 
de specialitate s-au conturat două opinii în legătură cu 
acest aspect. Pornind de la sancţiunea ce va fi aplicată, 
această teorie va fi justificată fie de o greşeală comisă 
de ofertant prin retragerea intempestivă a ofertei – faptă 
ilicită, fie de exerciţiul abuziv al dreptului de a revoca 
oferta.

 
2.1. Ideea de fraudă
Aceiaşi autori au încercat să justifice relaţia dintre 

condamnarea ofertantului pentru prejudiciul suferit de 
destinatar ca urmare a retragrii ofertei înaintea oricărei 
acceptări şi natura de faptă juridică a ofertei. Această 
justificare a fost găsită într-o greşeală comisă de către 
ofertant atunci când şi-a revocat oferta.

Ca fapt juridic, oferta nu va produce nici o obli-
gaţie, ea reprezentând fundamentul acestei teorii; 
însă, ceea ce poate să creeze confuzie este că o faptă 
frauduloasă, conexă ofertei, antrenează răspunderea. 
În ipoteza noastră, ceea ce devine fraudulos este 
revocarea ofertei.40 Atunci când s-a emis oferta, ofer-
tantul creează o stare de fapt nouă care va servi ca 
bază pentru justificarea conduitei destinatarilor săi. 
Desfăcând ceea ce el a creat, săvârşeşte o greşeală faţă 
de destinatari, el trebuind să repare toate consecinţele 
faptei sale.41

Potrivit altui autor42, răspunderea ofertantului nu 
se întemeiază pe fapta ilicită a revocării ofertei, ci pe 
greşeala de a-şi fi făcut publică intenţia de a contracta  
oferta. Deci, greşeala ofertantului nu se găseşte în ac-
tul retragerii ofertei, ci în faptul publicării ei. Autorul 
susţine că greşeala de a fi publicat oferta creează o 
aparenţă ce cauzează un prejudiciu destinatarilor. De 
aici autorul formulează concluzia, conform căreia orice 
declaraţie de voinţă, oricare ar fi ea, rămâne a fi un fapt 
social care poate fi considerat un delict sau cvasidelict, 
dacă ea a fost cauza unor perturbări în viaţa juridică 
şi socială.43 

Potrivit altei opinii44, retragerea intempestivă a ofer-
tei nu mai reprezintă fundamentul care trebuie luat în 
consideraţie pentru a dezvălui fapta ilicită (greşeala). 
Ea rezidă în faptul de a fi adusă la cunoştinţa (făcută 
cunoscută) publicului o voinţă care nu este suficient de 
fermă, ceea ce a adus la retragerea ei ulterioară. Ast-
fel, autorul spune: „Greşeala nu poate fi constituită de 
revocarea ofertei care are ca singur scop de a face cu-
noscută calitatea intrinsecă a voinţei autorului. Aceasta 
nu este decât o mărturisire, o declaraţie, consimţământ, 
iar dacă aceasta face să apară greşeala, ea nu poate fi 
confundată cu aceasta”.45 Însă, securitatea aparentă 
creată de o astfel de ofertă trebuie să fie sancţionată, iar 
menţinerea ofertei de a contracta apare ca o executare 
a unei obligaţii delictuale.46 
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Potrivit altor autori47, retragerea intempestivă a 
ofertei constiruie o faptă ilicită. De îndată ce ofertantul 
şi-a revocat oferta în mod intempestiv, cauzând prin 
aceasta un prejudiciu destinatarului, este normal să se 
angajeze o răspundere întemeiată pe actul ilicit al re-
vocării. Aşadar, ofertantul va trebui să plătească daune 
destinatarului pentru acoperirea prejudiciului. Astfel, se 
va aplica a  art.998 C.civ. rom., care prevede că orice 
faptă a omului, care cauzează altuia un prejudiciu, 
obligă la repararea lui pe acela din a cărui greşeală 
s-a cauzat. Totuşi, acest lucru va fi posibil numai dacă 
destinatarul ofertei a acceptat-o sau s-a hotărât să o 
accepte în termenul stabilit.

2.2. Abuzul de drept
Premisa acestei explicaţii, susţinută de unii au-

tori48, o găsim în afirmaţia, potrivit căreia ofertantul 
are dreptul de a-şi revoca oricând oferta pe care a 
făcut-o atât timp cât ea nu a fost acceptată – dreptul 
de revocare apărând ca un aspect al dreptului de a nu 
contracta. Articolul 683 alin.(1) C.civ. RM prevede în 
prima parte că oferta poate fi revocată. S-ar părea că 
din formularea acestui text rezultă că oferta este revo-
cabilă. Ofertantul o poate revoca, deci are dreptul să 
facă aceasta. Dar, exercitarea acestui drept poate avea 
loc numai în anumite limite, care, în cazul ofertei, nu 
poate fi exercitat în cadrul termenului tacit sau expres 
de opţiune. Exercitarea dreptului de revocare peste 
aceste limite întruneşte condiţiile abuzului de drept. 
Aşadar, în situaţia în care ofertantul revocă intempestiv 
oferta, el săvârşeşte un abuz de drept.

Calificarea revocării intempestive ca fiind un abuz 
de drept sugerează ideea că oferta este o faptă juridică, 
deoarece abuzul de drept presupune existenţa unui drept 
subiectiv, iar în cazul ofertei – act juridic unilateral, 
care naşte numai obligaţia de a menţine oferta şi, prin 
urmare, abuzul de drept nu poate apărea.

 
a) Regimul juridic din perspectiva acestor teorii
Esenţial în cadrul acestei teorii este că oferta rămâne 

strâns legată de voinţa autorului ei, aceasta rămânând 
sub dependenţa directă a ofertantului, spre deosebire 
de primele două teorii, când această dependenţă există 
până în momentul în care oferta va ajunge la destina-
tar. Astfel, toate schimbările de voinţă ale ofertantului 
care au intervenit înainte ca destinatarul să fi acceptat 
oferta vor avea repercursiuni asupra ofertei sale, această 
schimbare de voinţă putând viza modificarea sau re-
tragerea ofertei.

Modificările privesc schimbarea unor elemente 
structurale de fond ale ofertei (preţ, termen, calitate, 
condiţii etc.), schimbări care afectează fie total, fie nu-
mai în parte, fie numai conţinutul sau fie numai obiectul 
ei, astfel încât în urma acestor schimbări oferta modifi-
cată să păstreze unele elemente, caracteristici din oferta 
originală. Bineînţeles,  aceste modificări nu vor putea 

surveni dacă destinatarul îşi manifestase deja voinţa 
de acceptare, caz în care vom fi în prezenţa revocării 
(fie chiar numai parţiale) intempestive a ofertei, sau 
dacă acceptarea a ajuns la cunoştinţa ofertantului, caz 
în care suntem în prezenţa unui contract deja încheiat, 
iar modificarea unilaterală a acestuia este interzisă. 
Libertatea ofertantului de a-şi modifica oferta nu există 
decât în lipsa oricărei acceptări provenite din partea 
destinatarului.

Libertatea ofertantului, potrivit acestei teorii, 
se manifestă şi prin posibilitatea lui de a-şi retrage 
oferta, indiferent dacă ea a fost sau nu comunicată 
destinatarilor. Singura condiţie pentru a opera este să 
nu fi intervenit acceptarea destinatarilor. În caz contrar, 
vom fi în prezenţa unei revocări intempestive sau a 
denunţării unilaterale a contractului format, care, dacă 
nu se încadează în situaţiile legale ce permit o astfel de 
denunţare, va fi ilegală. O variantă a retragerii ofertei de 
către ofertant  este cea prin care retragerea reprezintă 
consecinţa avansării unei alte oferte, contrare. 

În cazul în care oferta este adresată unei persoane 
determinate, decesul sau incapacitatea acesteia va avea 
ca efect caducitatea ofertei.49 Potrivit altor autori50, 
acest efect va fi limitat doar la oferta intuitu personae. 
Considerăm că acest termen nu este folosit corespun-
zător situaţiei date, deoarece caducitatea nu se aplică 
decât actelor juridice, ceea ce în cazul nostru este ex-
clus51, pentru că oferta este un fapt juridic. Vom fi în 
prezenţa unei descalificări a ofertei52, dat fiind faptul 
că una dintre condiţiile care trebuie să fie respectate 
pentru a fi în prezenţa ofertei este ca ea să fie adresată 
unei persoane (determinate sau nedeterminate). De 
asemenea, observăm că ofertantul se va găsi în situaţia 
unui acceptant53, el având posibilitatea nu să „refuze” 
oferta, ci şi să „accepte” încheierea contractului cu alte 
persoane, de exemplu, cu moştenitorii săi. Astfel, se 
respectă natura juridică a ofertei – fapt juridic, a cărui 
existenţă rămâne sub dependenţa directă a voinţei ofer-
tantului. Trebuie de spus că soluţia netransmisibilităţii 
active a ofertei se va aplica numai în cazul destinatarilor 
determinaţi. Destinatarii nedeterminaţi ai ofertei exclud 
ca efect orice soluţie de acest gen.

În ceea ce priveşte transmisibilitatea pasivă a ofertei, 
dată fiind dependenţa ofertei de voinţa ofertantului, 
decesul sau incapacitatea lui vor avea ca efect desfiin-
ţarea ei. În primul caz voinţa ofertantului nu mai există, 
deci nici oferta nu va mai exista. În cel de-al doilea 
caz voinţa este diminuată, ceea ce nu se va acorda cu 
exigenţa fermităţii ofertei.

 b) Critica acestor teorii
Ideea de greşeală. Fundamentul acestei teorii rezidă 

în ideea de greşeală săvârşită de ofertant. Însă, greşeala 
nu poate fi decât încălcarea unei obligaţii, obligaţie care 
nu este străină de interdicţia de a revoca, ceea ce este 
contrar teoriei susţinute. Dacă oferta – faptă juridică – 
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nu creează nici o obligaţie în sarcina ofertantului, atunci 
cum poate fi săvârşită această greşeală? 

S-a spus că nu este vorba de fapt de obligaţia de a 
menţine oferta. El va putea să-şi revoce oferta. Însă, o 
revocare poate fi injustă şi să creeze prejudicii pentru 
destinatari. Atunci, ceea ce justifică obligaţia de a 
repara este mai mult decât o greşeală. Prejudiciul este 
consecinţa încălcării unei obligaţii, o obligaţie generală 
de a nu prejudicia pe altul, o obligaţie legală care dă 
revocării un caracter fraudulos. De aici şi regula, potri-
vit căreia, dacă oferta poate fi liber retrasă, ea nu mai 
poate fi aplicată. Pentru a se putea admite greşeala în 
justificarea teoriei ofertei – fapt juridic – este necesar 
ca ofertantul să aibă obligaţia de a menţine oferta.

Şi teoria aparenţei suferă o contradicţie internă în 
justificarea ofertei – fapt juridic. Potrivit acestei naturi 
juridice a ofertei, ofertantul este liber să-şi revoce 
oferta. Aplicând această regulă teoriei enunţate, este 
necesar să se admită că oferta este revocabilă. Însă, 
teoria ofertei aparente creată şi publicată de ofertant 
exclude posibilitatea absolută de a o revoca. După cum 
am spus, oferta este o faptă juridică, deoarece ofertantul 
a creat o aparenţă şi aceasta nicidecum nu reiese din 
posibilitatea lui de a-şi revoca liber oferta.

Această construcţie se sprijină pe o contradicţie: 
ofertantul, potrivit ofertei fapt juridic, este liber să-şi 
revoce oferta, dar aparenţa creată pentru a justifica 
teoria respectivă exclude această posibilitate.

Cea de a treia teorie pare să fie mai consistentă în 
justificarea ofertei ca fapt juridic, dar fără a excude 
anumite nuanţări pe care le comportă. Într-adevăr, 
ofertantul este liber să-şi revoce oferta, dar aceasta nu 
poate avea loc în orice condiţii. Termenul tacit sau ex-
pres de opţiune face din această revocare o faptă ilicită. 
Însă, săvârşirea unei fapte ilicite presupune încălcarea 
unei obligaţii. Dar, oferta fapt juridic nu creează nici o 
obligaţie în sarcina ofertantului. Explicaţia ar putea fi 
că oferta nu creează obligaţii, în schimb, termenul pre-
văzut sau cel stabilit – da. Fapta apare ilicită pentru că 
ofertantul a nesocotit termenele din ofertă şi nicidecum 
oferta însăşi. Termenul nefăcând parte din condiţiile 
de fond ale ofertei reprezintă un accesoriu conex, care 
imprimă ofertei caracerul irevocabilităţii.

Ideea abuzului de drept. Şi această teorie este 
susceptibilă de critici. Din definiţiile date abuzului de 
drept54 rezultă că este necesară existenţa unui drept 
subiectiv55, care să fie exercitat peste limitele sale in-
terne şi externe.56 În situaţia analizată, dreptul subiectiv 
este dreptul de revocare, iar această revocare trebuie 
să depăşească limitele sale interne şi externe. Potrivit 
doctrinei, oferta cu termen de opţiune este irevocabilă 
în cadrul termenului respectiv, iar după expirarea lui 
oferta devine caducă. Prin urmare, ofertantul nu are 
dreptul de a-şi revoca oferta în termenul dat57, iar după 
expirarea lui, deşi are un astfel de drept, exercitarea 
lui nu va produce efecte, deoarece oferta a devenit 

ineficace prin caducitatea sa.58 Dacă ofertantul nu are 
un astfel de drept pe perioada prevăzută în ofertă în 
vederea acceptării ei, întrebarea care se pune este: cum 
poate fi exercitat el în mod abuziv? 

note:

1 Aceste limite impică faptul că, prin exercitarea drepturilor 
sale, aceasta trebuie să respecte şi drepturile celorlalţi participanţi 
la raporturile juridice. A se vedea în acest sens: H. Schonle. Les 
fondements constitutionneles de la liberté contractuelle. – În: 
Droit des obligations et droit bancaire. – Geneve, 1995, p.22. 
Principiul  libertăţii contractuale şi limitele lui au format obiectul 
unei ample discuţii în literatura de specialitate. A se vedea: I.Albu. 
Libertatea contractuală // Dreptul, 1993, nr.3, p.33-37; V.Patulea. 
Principiul libertăţii contractuale şi limitele sale // Dreptul, 1997, 
nr.10, p.24-26. D.Chirică. Principiul libertăţii de a contracta şi li-
mitele sale în materie de vânzare – cumpărare // RDC, 1999, nr.6, 
p.44-49;  V.Babiuc, V.Stoica. Libertatea contractuală şi dreptul 
constituţional // Dreptul, 1995, nr.7, p.10-12. 

2 A se vedea: L.Pop. Drept civil. Teoria generală a obligaţii-
lor. – Bucureşti: Lumina LEX, 1998, p.46. 

3 Potrivit acestui articol, până ce contractul nu este perfect, 
propunerea şi acceptarea sunt revocabile.

4 „O ofertă poate fi revocată până la încheierea contractului 
dacă revocarea soseşte la destinatar înainte ca acesta să fi expediat 
acceptarea”.

5 „L’offre peut être révoquée tant que son destinataire n’a pas 
expédié son acceptation”.

6 Potrivit Deciziei civile a Curţii de Apel Bucureşti  nr.123 din 
9 iunie 1920, oferta cu termen de opţiune reprezintă  „o convenţie 
esenţialmente, în care proprietarul (ofertantul – n.n.) singur este 
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l’acceptation dans la formation du contrat. – Paris, 1970, p.107.

12 A se vedea: J.-L. Aubert. Op. cit., p.111.
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27 Ibidem, p.51.
28 Ibidem, p.51-52. 
29 Cu privire la acest aspect a se vedea:  J-L. Aubert. La polli-
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SuMMaRY
Youth rights refer to a set of philosophies intended to enhance civil rights for young people. They are 

a response to the oppression of young people, with advocates challenging ephebiphobia, adultism and 
ageism through youth participation, youth/adult partnerships, and ultimately, intergenerational equity. 
This publication was funded by The Black Sea Trust for Regional Cooperation, a project of the German 
Marshall Fund of the United States.

П
развитие человечества. Особой защитой пользу-
ются права молодежи. В Республике Молдова доля 
молодежи составляет 27,3 процента от общей чис-
ленности населения. В данную возрастную группу 
входят старшеклассники, студенты, трудоустроен-
ные молодые люди, квалифицированные молодые 
специалисты и молодые люди, не имеющие специ-
альности, находящиеся в поиске работы, молодые 
семьи и др.

Особенности несовершеннолетнего и подрост-
кового возраста, о которых много говорят в психо-
логических и педагогических науках, не могут не 
учитываться и в праве. Молодой гражданин – уже 
не ребенок, но еще и не взрослый. Право должно не 
только учитывать эту особенность молодых людей, 
но и защищать их от возможных нарушений их прав 
и свобод со стороны взрослых.

В этой связи большое значение для воспитания 
молодежи имеют правовые нормы, регулирующие 
различного рода общественные отношения с их 
участием.

Подростки должны знать те права (и обязанно-
сти), которые закреплены в действующих правовых 
актах за ними. В связи с этим в нашей республике 
уделяется пристальное внимание вопросам право-
вого образования и воспитания молодежи и всего 
населения страны. Для этого выделяются необ-
ходимые кадровые, материальные и финансовые 
ресурсы, созданы и совершенствуются нормативно-
правовая и законодательная база, осуществляются 
многочисленные проекты.

В настоящее время правовое регулирование прав 
и свобод молодежи в мире обусловлено потребно-
стями развития современного общества. Во-первых, 
на национальном уровне в различных странах, в том 

числе и в Республике Молдова, современная моло-
дежь вступает в жизнь в весьма сложных условиях 
экономического и социального развития общества. 
Проблемы формирования демократического госу-
дарства ставят на первое место задачу становления 
личности молодого человека как субъекта активной 
созидательной деятельности.

Во-вторых, среди молодежи особенно заметно 
социальное расслоение. Молодежь не может за-
щитить свои права, поскольку, с одной стороны, 
не имеет возможности ознакомиться с ними, а с 
другой – просто не знает об их существовании. 
Тем самым молодежь лишает себя возможности 
участвовать в формировании молодежной по-
литики, оценивать приемлемость тех или иных 
правительственных решений.

В-третьих, одним из главных прав молодежи 
является право на образование, в том числе по-
лучение профессионального первичного опыта. 
Однако образование, включая профессиональное, 
не востребовано в сфере труда.

В-четвертых, следует отметить проблему по-
литической пассивности молодежи, являющуюся 
важнейшим социальным и электоральным ресур-
сом общества и привлекающую сегодня особое 
внимание политиков и лидеров общественного 
мнения.

Поскольку современный этап развития общества 
требует высокого уровня правового воспитания мо-
лодого поколения, именно от уровня правосознания 
молодежи зависит будущее управление обществом 
и государством. 

Молдова, в лице государственных органов, обе-
спечивает молодежи права на профессиональную 
подготовку и труд, образование, медицинскую 
помощь и приобретение жилья, отдых, пользова-
ние достижениями культуры, занятие физической 

Права  молодежи  в  молдове
Андрей БОРШЕВСКИЙ, 

доктор наук, старший научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы;
Александр СОСНА, 

преподаватель юридического факультета Молдавского госуниверситета;
Ярмилия КАСЫМ, 

эксперт проекта по развитию общественной активности молодежи, имплементируемого 
Институтом демократии при поддержке Черноморского траста регионального сотрудничества

роблема прав человека и их защиты – одна 
из важнейших проблем, сопровождающих 
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культурой и спортом, участие в управлении госу-
дарством, оказывает помощь молодым семьям.

Гендерная структура молодежи отличается от 
гендерной структуры всего населения: 49 процен-
тов молодых женщин и 51 процент молодых муж-
чин, в то время как в целом по стране преобладает 
обратная тенденция. Наиболее многочисленными 
группами молодых людей являются относящиеся 
к возрастным категориям от 15 до 19 лет и от 20 
до 24 лет, составляющие, соответственно, 33,5 
процента и 36,1 процента. Около 43 процентов мо-
лодых людей, относящихся к данным возрастным 
группам, охвачены образовательным процессом и 
профессиональной подготовкой. Инвестиции в че-
ловеческий капитал дают молодым людям возмож-
ность заявить о себе в обществе как о личностях, 
формирующих собственные взгляды и ценности. 
Молодые люди в возрасте от 25 до 29 лет составля-
ют 30,4 процента от общей численности молодежи 
и представляют собой активную рабочую силу, 
лиц, имеющих профессиональную подготовку и в 
большинстве случаев создавших семью. Поэтому 
интересы и проблемы данной категории молодых 
людей связаны с благосостоянием их семей и тру-
доустройством.

Согласно данным официальной статистики, 
за 2007 год доля безработных молодых людей 
составляла 38 процентов от общей численности 
зарегистрированных безработных, по сравнению 
с 42 процентами в 2006 году. Из них 31 процент 
составляет молодежь со средним и средним специ-
альным образованием. Однако, по неофициальным 
данным, уровень безработицы среди молодежи 
гораздо выше. Безработица среди молодежи – это 
явление, характерное для всех стран рыночной 
экономики, а решение данной проблемы во многом 
зависит от качества проводимой политики занято-
сти населения.

Достаточно красноречивыми являются данные о 
численности молодых людей в возрасте от 15 до 29 
лет, объявленных выехавшими за рубеж, которые на 
1 января 2007 года составляли 139,1 тысячи чело-
век, или 41,5 процента от общей численности на-
селения, объявленного выехавшим за рубеж, из них 
103,4 тысячи молодых людей из сельской местности 
и лишь 35,7 тысячи из городов. Большую разницу 
между количеством объявленных выехавшими за 
рубеж молодых людей из сельской местности и 
количеством эмигрировавших молодых горожан 
можно объяснить тем, что молодые люди в горо-
дах вовлечены в значительной степени в процесс 
профессионального обучения и инвестирования 
в человеческий капитал, тогда как молодые люди 
из сельской местности, из-за отсутствия возмож-
ностей трудоустроиться, вынуждены мигрировать 
в города в целях профессиональной подготовки 

либо эмигрировать из страны в поисках более вы-
сокооплачиваемых рабочих мест.

Права молодежи регламентирует Закон о моло-
дежи (под молодежью в Законе понимаются лица в 
возрасте от 16 до 30 лет), закрепляющий свободный 
доступ каждого молодого человека к социальным 
услугам, равенство в гражданских и политических 
правах, гарантию прав на образование, воспитание, 
духовное и физическое развитие, охрану здоровья, 
профессиональную подготовку и трудоустройство, 
материально-финансовую поддержку в обеспече-
нии жильем.

Также в Молдове действует Национальная стра-
тегия по делам молодежи на 2009-2013 годы. Целью 
данной стратегии является обеспечение молодежи 
равных возможностей и адекватных условий, что 
позволит ей углубить познания и развить навыки 
активного участия во всех сферах жизни посред-
ством ее полной интеграции и вовлечения, доступа 
к информации и качественным услугам в области 
образования, здравоохранения и досуга.

Общие задачи данной стратегии основывают-
ся на приоритетах, изложенных в „Плане 2020”, 
утвержденном на VIII Конференции министров 
по делам молодежи, организованной Советом Ев-
ропы в Киеве (Украина) 10-11 октября 2008 года, и 
предусматривают:

1) обеспечение доступа молодежи к образова-
нию и информации;

2) развитие услуг здравоохранения и социальной 
защиты;

3) обеспечение экономических возможностей 
для молодежи;

4) участие молодежи в общественной жизни и 
продвижение активной гражданской позиции;

5) укрепление институционального потенциала 
в сфере молодежи.

В основу данного документа планирования мо-
лодежной политики положены следующие основ-
ные принципы: 

1) исключение дискриминации и обеспечение 
равных возможностей – каждый молодой человек, 
независимо от расы, пола, возраста, вероисповеда-
ния, социального и этнического происхождения, 
политических взглядов или любых других осо-
бенностей, имеет равные возможности для полно-
ценного развития своего потенциала как личности 
и как гражданина;

2) уважение и обеспечение молодых людей как 
полноправных граждан – молодые люди являются 
полноправными гражданами с теми же правами 
и обязанностями, что и любая другая социальная 
группа, включая право на свободу мнений и вы-
ражения, свободу собраний;

3) поощрение участия молодежи – молодые 
люди должны получать поддержку в осущест-
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влении своих прав для полноценного участия в 
общественной жизни и в решении социальных 
проблем;

4) продвижение международного сотрудниче-
ства – развитие молодежи посредством установ-
ления международных партнерских отношений 
в целях распространения успешной практики и 
положительного опыта, а также укрепления меж-
культурного диалога.

Государственная молодежная политика в нашей 
стране строится на принципах:
üсочетания государственных, общественных 

интересов и прав личности в формировании и реа-
лизации государственной молодежной политики;
üпоследовательности государственной моло-

дежной политики;
üнаучной обоснованности и комплексности 

государственной молодежной политики;
üучета интересов и потребностей молодых 

граждан;
üобеспечения защиты прав и законных интере-

сов молодых граждан;
üгласности государственной молодежной по-

литики;
üпривлечения молодежи к непосредственному 

участию в формировании и реализации политики и 
программ, касающихся молодежи и всего общества.

К числу важнейших социально-экономических 
прав и свобод относится право на образование 
(ст.35 Конституции Республики Молдова), которое 
является одним из наиболее существенных консти-
туционных социальных прав человека, создающее 
предпосылку для развития как его личности, так и 
всего общества.

Конвенцией о правах ребенка предусмотрено, 
что государства-участники отмечают право детей 
на образование и создают условия для обеспече-
ния осуществления их возможностей в этой сфе-
ре. Помимо определения аспектов и принципов 
организации образования, в этой статье указано, 
что государства-участники будут содействовать 
ликвидации невежества и неграмотности во всем 
мире и облегчению доступа к научно-техническим 
знаниям и современным методам обучения. Кон-
венция закрепляет, что образование ребенка должно 
быть направлено на развитие личности, талантов, 
умственных и физических способностей ребенка в 
их самом полном объеме; воспитание уважения к 
правам человека и основным свободам, к родителям 
ребенка, его культурной самобытности, языку и цен-
ностям, а также к национальным ценностям страны, 
в которой ребенок проживает; подготовку ребенка 
к сознательной жизни в свободном обществе; вос-
питание уважения к окружающей природе. 

Право человека на образование можно оха-
рактеризовать как „право, предоставляющее 

возможности”. Это право предоставляет чело-
веку больший контроль над его/ее жизнью и, в 
особенности, контроль над влиянием на человека 
действий государства. Иными словами, реализа-
ция права, предоставляющего возможности, по-
зволяет человеку пользоваться преимуществами 
других прав.

Степень реализации многих гражданских и по-
литических прав, таких как свобода информации, 
свобода выражения, право избирать и быть избран-
ным и многих других, зависят от минимального 
уровня образования. Некоторые экономические, 
социальные и культурные права, такие как право 
выбирать работу, получать равное вознаграждение 
за равную работу, пользоваться достижениями 
научного и технического прогресса и получать 
высшее образование на основании способностей, 
также могут быть использованы подобающим 
образом только после получения минимального 
уровня образования.

То же самое относится и к праву принимать 
участие в культурной жизни. Для этнических и язы-
ковых меньшинств право на образование является 
существенным средством сохранения и укрепления 
своей культурной индивидуальности.

Фундаментальное право на образование дает 
каждому человеку право на определенные формы 
поведения со стороны государства. Государство 
обязано уважать, защищать и реализовывать право 
на образование. Обязанность уважать право на об-
разование запрещает самому государству действо-
вать в противоречие признанных прав и свобод, 
препятствовать или сдерживать реализацию таких 
прав и свобод. Государство обязано, помимо про-
чего, уважать свободу родителей выбирать частные 
или государственные школы для своих детей и 
обеспечивать своим детям религиозное и мораль-
ное образование в соответствии с собственными 
убеждениями. Должна признаваться необходимость 
предоставлять равное образование мальчикам и 
девочкам, а также всем религиозным, этническим 
и языковым группам.

Право на образование обеспечивается обязатель-
ным общим образованием, лицейским и профес-
сиональным образованием, высшим образованием, 
а также другими формами обучения и повышения 
квалификации. Государство обеспечивает в соот-
ветствии с законом право лица на выбор языка 
воспитания и обучения. Высшие учебные заведения 
имеют право на автономию.

Реализация права на образование дает возмож-
ность получить общеобразовательную и профес-
сиональную подготовку, необходимую для осущест-
вления трудовой деятельности, для содержательной 
духовной жизни. В этом заинтересован не только 
сам человек, но и государство, общество в целом, 
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в связи с потребностями производства и других 
сфер в специалистах, способных, в силу общей раз-
носторонней подготовки, овладевать сложными со-
временными профессиями. Поэтому Конституция 
закрепила обязательность общего образования. 

Учащимся и студентам в соответствующих слу-
чаях предоставляются государственные стипендии 
и различного рода льготы (отсрочка от призыва в 
армию и др.).

Наряду с государственными развивается и систе-
ма частных платных образовательных учреждений 
различного рода. Они призваны способствовать 
использованию различных моделей обучения, 
учету потребностей обучающихся в получении 
желательного им комплекса знаний. 

Образование является одним из основных 
приоритетов в перспективном развитии страны, 
оказывая непосредственное влияние на реализацию 
молодежной политики. За последние годы были 
предприняты последовательные действия по обе-
спечению доступа молодежи к образованию. Так, 
доля в ВВП ассигнований на образование увеличи-
лась с 4,8 процента в 2000 году до 8,2 процента в 
2008 году, а финансовые средства, выделяемые на 
образование, увеличились с 740 миллионов леев в 
2000 году до 5 миллиардов леев в 2008 году.

Инвестиции в образовательную инфраструктуру 
выросли с 2,5 миллиона леев в 2000 году до 263, 9 
миллиона леев в 2008 году. Только в 2007–2008 
годах были оснащены лабораторным оборудо-
ванием и обеспечены наглядными пособиями 
1190 учебных заведений (лицеи, средние школы, 
гимназии) в сельской местности. В этот же пери-
од были оснащены оборудованием на сумму 5,5 
миллиона леев, согласно профилю, 30 учреждений 
профессионально-технического образования. 

 Высокое качество и общедоступность обра-
зования являются неотъемлемыми элементами 
современного общества, поэтому начиная с 2005 
года Республика Молдова успешно реализует за-
дачи Болонского процесса.

В целях социальной поддержки и защиты прав 
детей и молодежи значительно увеличены нормы 
расходов на учащихся-сирот, студентов-сирот и лиц, 
находящихся под опекой, обучающихся в высших и 
профессионально-технических учебных заведениях 
(Постановление Правительства №870 от 28 июля 
2004 года, с последующими изменениями). Вдвое 
увеличена денежная норма, выделяемая на питание 
учащихся профессиональных училищ (Постанов-
ление Правительства №266 от 14 марта 2006 года, 
с последующими изменениями).

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства №1182 от 20 октября 2008 года, учащиеся-
сироты и студенты-сироты Республики Молдова 
получают повышенные пособия, в том числе 

увеличенную в три раза (с 1000 до 3000 леев) еже-
годную материальную помощь на одежду и обувь, 
предоставляемую в начале учебного года, увеличен-
ную в два раза (с 500 до 1000 леев) материальную 
помощь, предоставляемую в конце учебного года, 
увеличенное в 10 раз (с 500 до 5000 леев) пособие, 
предоставляемое по окончании доуниверситетского 
учебного заведения, и увеличенное в 20 раз (с 500 
до 10000 леев) пособие, предоставляемое по окон-
чании учреждения высшего или профессионально-
технического образования любого уровня.

В настоящее время, в целях развития физиче-
ского и интеллектуального потенциала молодежи, 
постоянно совершенствуется инфраструктура си-
стемы образования. В 2008 году, провозглашенном 
Годом молодежи, сдан в эксплуатацию учебный 
корпус Комратского государственного универси-
тета, при Государственном университете Молдовы 
открыт Центр по поддержке студентов и учащихся 
лицеев с нарушением зрительной функции „Без 
преград”, построено общежитие для студентов 
Государственного университета им. Алеку Руссо 
(мун. Бэлць) и открыт Научно-спортивный ком-
плекс Государственного университета физического 
воспитания и спорта. 

Развитие человеческого капитала предполагает 
значительные инвестиции в систему публичного 
образования и создание условий для предоставле-
ния качественных услуг. Только качественное об-
разование может предоставлять все новые возмож-
ности для инноваций и адаптации к требованиям 
современного общества, для высоких достижений, 
позволяет капитализировать характеристики, при-
сущие современной экономике, основанной на 
знаниях, информации и конкуренции.

Право на образование гарантируется и Законом о 
правах ребенка. Статья 10 Закона устанавливает, что 
каждый ребенок имеет право на получение бесплат-
ного образования на государственном или на другом 
языке в общеобразовательных школах, на про-
должение учебы в профессионально-технических 
училищах, лицеях, колледжах, высших учебных 
заведениях в соответствии с законодательством. 
Дети с физическими, умственными и психическими 
отклонениями имеют право учиться в специальных 
школах, действующих на основе соответствующих 
положений. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
родительского попечения, имеют право на бес-
платное обучение и содержание во всех учебных 
заведениях.

В Законе об образовании были сформулированы 
новые учебные принципы, составляющие основу 
демократических реформ, проводимых в системе 
образования, главной задачей которых является по-
строение современной и демократичной системы об-
разования, основанной на национальных и всеобщих 
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ценностях. Согласно статье 4 Закона, политика госу-
дарства в области образования основывается на прин-
ципах гуманитаризации, доступности, адаптивности, 
творчества и разнообразия. Образование является 
демократичным и гуманным, открытым и гибким, 
формирующим и развивающим и основывается на 
национальных и общечеловеческих культурных цен-
ностях. Государственное образование имеет светский 
характер и свободно от партийно-идеологической, 
политической, расовой и национальной дискрими-
нации. В статье 5 Закона сказано, что главная вос-
питательная задача школы заключается в свободном, 
гармоничном развитии человека и формировании 
творческой личности, способной адаптироваться к 
меняющимся условиям жизни. 

В статье 6 Закона говорится, что право на обра-
зование гарантируется независимо от националь-
ности, пола, расы, возраста, религии, социального 
происхождения и положения, политической при-
надлежности, наличия или отсутствия судимости. 
Государственное лицейское, профессиональное и 
высшее образование в равной степени доступно 
всем в зависимости от способностей и наклон-
ностей.

Право на образование в 2007/2008 учебном 
году было реализовано в 1534 школах, лицеях и 
гимназиях (из них негосударственных – 22), где 
обучались 461 тыс. учащихся (в 2003/2004 учебном 
году – 578,7 тыс. учащихся, в 2004/2005 учебном 
году – 546,6 тыс. учащихся, в 2005/2006 учебном 
году – 517 тыс. учащихся, в 2006/2007 учебном 
году – 491,5 тыс. учащихся); в 75 средних профес-
сиональных учебных заведениях (из них негосудар-
ственных – 2), где обучались 24,5 тыс. учащихся; 
в 49 колледжах (из них негосударственных – 6), 
где обучались 31,3 тыс. учащихся; в 31 высшем 
учебном заведении (из них негосударственных – 
14), где обучались 122,9 тыс. учащихся (из них в 
негосударственных высших учебных заведениях 
– 21,2 тыс. учащихся).

В современной Молдове молодежь должна 
знать свои права, уметь их отстаивать и защищать. 
Так, для информирования молодежи о методах за-
щиты прав и свобод некоммерческая организация 
Институт демократии (Комрат) осуществляет, при 
поддержке Посольства США в Молдове и Черно-
морского траста регионального сотрудничества, 
проект по развитию политической активности мо-
лодежи. В ходе проекта были умело организованы 
диспуты, дискуссии, которые способствовали раз-
витию умений молодежи доказывать свою точку 
зрения, убеждать собеседника. Данный проект                         

содействовал увеличению общественной актив-
ности молодежи, развитию их навыков ведения 
дискуссий, росту интереса к общественной и по-
литической жизни Молдовы.
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